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Käyttäjäkokemus on kaikki kaikessa

SODAN
SEURAAMISEEN
TARVITAAN
DIGITAALISTA
LUKUTAITOA
PÄ Ä K IR J O IT U S

Qurian jokainen ominaisuus on suunniteltu sen pohjalta, mitä tiedämme
käyttäjien tarpeista. Quria on helppokäyttöinen ja toimii millä tahansa
tavallisella selaimella. Käyttöliittymä on intuitiivinen ja looginen, minkä
ansiosta käyttö on helppoa.
Quria on uuden sukupolven kirjastopalvelualusta, jonka avulla
kirjastosi kaikki palvelut saadaan helposti asiakkaiden käyttöön.

Muunna
kirjastosi tiedon
ja kulttuurin
keskukseksi

U

krainan sodan alkuhetkillä
niosti, että käyttäjät skrollaisivat silmät
monia mietitytti, miltä
punaisina vaikka aamuviiteen asti.
someajan sota näyttää.
Vanhempia kehotettiin
OMA VALINTANI OLI HELPPO. Seupitämään lapsille Tiktok-tauraan Ukrainan sodan tapahtumia pääkoa, sillä lasten ja nuorten suosima
asiassa vain tekstien kautta. Lisäksi
videosovellus täyttyi raaoista taisteluvikatselen Helsingin Sanomien ja Ylen kudeoista. Aikuisia vaivasi doomscrollaus,
vatoimituksen valitsemia valokuvia areli huolisurffailu, joka tarkoittaa päättytikkelien yhteydessä. Tiedän, että kuvat
on valinnut ammattilainen, joka ymmärmätöntä virtaa Ukrainaa, koronaa tai ilVILLE VAARNE
mastokriisiä koskevia uutisia tai twiittejä,
tää, että kuvien pitää näyttää todellisuus
Kirjoittaja on
joiden katselu iltamyöhällä vie yöunet.
ilman tarvetta sodan hirveyksillä mäsKirjastolehden
On tärkeää pysyä perillä merkittäsäilylle.
päätoimittaja.
Tekstin kautta seuraaminen antaa
vistä kriiseistä. Yhtä tärkeää on varmistaa
minulle mahdollisuuden keskeyttää
oma jaksaminen vaikeina aikoina.
heti, kun siltä tuntuu. Teksti antaa joustavuutta palata
Siksi on tärkeää käyttää hetki aikaa sen miettimitärkeään kohtaan uudestaan. Etenkin netissä olen yhä
seen, miten digitaalista mediaa seuraa.
tarkempi siitä, millaisilla uutissivuilla käyn. En klikkaa
Viimeistään nyt on alettava puhua digitaalisesta
auki videoita, enkä mene sivuille tai sovelluksiin, jotka
lukutaidosta, johon kuuluu olennaisena osana käsitys
laittavat videon pyörimään ilman lupaani.
siitä, miten sähköistä mediaa kannattaa annostella.
Tehtävä ei ole helppo, sillä suurilla teknologiayhtiöillä on vastakkainen tavoite: niille sopisi oikein maiELÄMME PARHAILLAAN poikkeuksellista aikaa, johon kuuluu naapurivaltion aloittama hyökkäyssota eurooppalaisessa maassa ja kerran vuosisadassa iskevä
pandemia.
Kysyin tätä lehteä tehdessä pitkän linjan kulttuurityöläiseltä Timo Kalevi Forssilta, mitä hän ajattelee
kulttuurin ja taiteen merkityksestä kriisien aikana. Forssin mielestä kysymys oli vaikea, sillä taide on arvaamatonta. Se voi löytää uuden suunnan niin kriisistä kuin
tylsyydestäkin. Lue haastattelu sivulta 16.
Varmaa on kuitenkin se, että taidetta ja kulttuuria tarvitaan kriisien aikana enemmän kuin koskaan.
Samoin tarvitaan kirjastoja, joilla on tärkeä tehtävä
Ukrainan sodan ymmärtämisessä. Lue historiantutkija
Jussi Jalosen kolumni sivulta 7.
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Aikuisia vaivasi
doomscrollaus.
4

Lue lisää: www.axiell.com/fi
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KOKOELMA KUVITTAJIA

🖌

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
HUHTIKUUSSA KUTSUTAAN LAPSET KIRJASTOSEIKKAILUUN.

Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti
on julkaissut Kuvittajabibliografia-tietokannan, jonne on tallennettu jo yli 900 kuvittajan
ja 8 000 teoksen tiedot. Kyseessä on avoin
tietokanta, joka palvelee ammattilaisten lisäksi
kaikkia kuvittamisesta kiinnostuneita.
 lastenkirjainstituutti.fi/
kuvittajabibliografia

✐

🎶

🗺

PELASTA PELAAMAALLA

Ääniä tulevaisuudesta -oppaaseen sisältyy digitaalinen
pakohuonepeli. Sen tavoitteena pelastaa pulasta kirjaston musiikkiosaaja, joka viettää erikoista työpäivää
musiikkiosastolla. Pelin ideoivat Vaasan ja Tampereen
kehittämiskirjastot, ja sen toteutti Linda Mannila.
 akeroomescape.fi

MUSIIKKIA KIRJASTOON

Ääniä tulevaisuudesta – musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet -opas valottaa musiikkikirjastojen mahdollisuuksia ja sisältää vinkkejä pienille ja isoille
kirjastoille.
”Monissa kirjastoissa musiikkikirjastotyö on
hiipunut cd-lainauksen laskun myötä. Musiikin
kuuntelua ja musisoimista tukeville palveluille on
kuitenkin varmasti kysyntää, kunhan niitä vain
lähdetään rohkeasti toteuttamaan”, sanoo oppaan
kirjoittanut kirjastonhoitaja ja muusikko Ilona
Heinonen Tampereen kirjastosta.
Kirjasta selviää, millä eri tavoin musiikkivinkkauksen voi tehdä, mitkä soittimet sopivat lainauskäyttöön sekä miten saadaan yleisöä kirjaston
järjestämään tapahtumaan.
”Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää
asiakkaiden musiikkisuositusten hankkimiseen ja jakamiseen. Asiakkailta voi myös kysyä, mitä aineistoa
kirjastoon kannattaa hankkia”, Heinonen vinkkaa.
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🧒
LUKUILOA LAPSILLE

Aikakausmedian järjestämää Aikakauslehtiviikkoa vietetään 4–10. huhtikuuta.
Tavoitteena on lisätä kaikenikäisten lukuintoa. Teemaviikon ajaksi lehdet avaavat
digilehtensä kaikkien luettaviksi. Mukaan
on ilmoittautunut yli 130 kirjastoa. Ne
kutsuvat lähialueen koulut ja päiväkodit
Kirjastoseikkailuun, joka koostuu Aikakausmedian tuottamista tehtävistä.
”Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle kokemus kirjastossa
käymisestä, tutustuttaa lapset kirjaston monipuoliseen aineistoon ja lisätä
lukuiloa. On mahtavaa, että näin moni
kirjasto lähti mukaan”, sanoo Aikakausmedian mediakasvatusasiantuntija Piia
Matikainen.
Samaan aikaan vietetään myös
Lukuviikkoa. Lukukeskuksen järjestämän
teemaviikon tarkoitus on edistää lukemista ja lukutaitoa. Sivustolta lukuviikko.fi
löytyy kaikenikäisille sopiva tehtäväpankki
lukutaidosta.
 www.aikakauslehtiviikko.fi

ILMOITTAUDU KIRJASTOPÄIVILLE

Kirjastopäivät järjestetään 15–17. kesäkuuta Hämeenlinnan Verkatehtaalla.
Muista ilmoittautua tapahtumaan ajoissa.
Ilmoittautuminen päättyy 3. kesäkuuta.
 www.kirjastopaivat.fi

🏢
koonnut PÄIVI TOLONEN
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KIRJASTOT JA
TIEDON MERKITYS
SODAN AIKANA
KO LU MN I

V

uoden 2022 alkaessa
Vanhoillakin teoksilla on merkikulkutaudista hädin tuskin
tyksensä. Shakespearea mukaillen,
toipunut Eurooppa on
kaikki mennyt on ollut esinäytöstä
kohdannut sodan tuhot.
tämänhetkiselle. Murhatuksi päätyneen
Venäjän hyökkäyssota
Boris Nemtsovin ja Vladimir Milovin
Ukrainaa vastaan ja ylivaltapyrkimykset
pamfletti Putinismi ja Venäjän rappio (Into,
itäisessä Euroopassa ovat säteilleet epäva2009) on jälleen ajankohtainen. Niin ikään
salamurhatun Anna Politkovskajan
kauttaan kaikkialle; maailmantalouteen,
suomeksi ilmestyneet Like-kustantamon
turvallisuuteen ja henkiseen elämään.
teokset Tšetšenian sodasta ja Putinin
Lyhyen ajan sisällä kansalaiset myös SuoJUSSI JALONEN
Venäjästä kertovat meille ajasta, jolloin
messa ovat joutuneet vastatusten jälleen
Kirjoittaja on
Venäjän luisu nykytilanteeseen alkoi.
uuden kriisin kanssa, ja kuten aina tällaihistoriantutkija,
Tuoreemmat, Krimin miehityksen
sissa tilanteissa, tiedonsaanti ja tietopalvetietokirjailija ja
jälkeen laaditut teokset, kuten Timo
lut – myös kirjastot – ovat avainasemassa.
Oulun yliopiston
Hellenbergin ja Nina Leinosen
Markkinahäiriöt ja epidemiat ilmaandosentti .
Silminnäkijät – taistelu Ukrainasta
tuvat taivaalle mustina joutsenina, ihmi(Docendo, 2016) ja Juha-Antero
sen toiminnan välillisenä seurauksena,
Puistolan ja Johanna Suhosen Itä-Ukraina – Lännen
mutta useimmiten ennakoimatta, oikullisesti. Sotien
etuvartio (Docendo, 2020) puolustavat paikkaansa.
alkusyyt ovat suoraan ihmisen tietoisissa valinnoissa, ja
Johannes Remyn Ukrainan historia (Gaudeamus, 2015)
niitä edeltävä kehitys on tunnistettavissa jo tapahtumahetkellä. Sodan syttyessä uutistiedot pitävät kansalaisen on suomalaiselle lukijalle ohittamaton teos, sillä tällä
hetkellä taistelua käydään myös historiasta. Orwelliajan tasalla senhetkisistä tapahtumista. Mutta samalla
nousevat esille myös syvemmät kysymykset mainituista
laisena valtiaana Vladimir Putin uskoo siihen, että
taustasyistä: miksi ja kuinka nykytilanteeseen on tultu?
hallitsemalla historiaa ja kiistämällä Ukrainan oman
Miten maanosamme ja ihmiskunta ovat päätyneet
historian hän voi hallita myös nykyisyyttä ja tulevaa.
tähän?
TOISIN KUIN YLEENSÄ LUULLAAN, totuuden ei
tarvitse olla sodan ensimmäinen uhri. Sosiaalisen
YMMÄRRYS SOTAAN johtaneista lähihistorian tamedian vyörytyksen ja soundbite-taustahälyn kespahtumista edesauttaa ajankohtaisen tiedon hahmottamista. Kaikki nykyisen sodan taustatekijät – maailkellä kirjastolaitos on instituutiona henkisen puomanpoliittisen järjestelmän murros, kansalliskiihko,
lustuksen kulmakivi. Yleistieto, kirjallinen sivissuurvaltojen intressit ja valtaapitävien mentaliteetti,
tys, pamfletit, journalismi, uusin tutkimustieto, kaikki
nämä ovat sodanuhan keskellä korvaamattomia kiinneennen muuta Venäjällä – ovat todennettuja lähihistorikohtia kansalaiselle. Kattava yleissivistys rakentaa kriitan ilmiöitä. Kaikkia näitä on käsitelty tietoteoksissa, jo
silloin kun kukaan ei vielä osannut ennakoida niiden sy- tisyyttä, ymmärtämystä, ja suojaa ihmistä sortovallan
valheilta aikana, jolloin propaganda ohittaa entistä vaisäävän Eurooppaa nykyisen kaltaiseen aseelliseen selkkaukseen.
vattomammin myös asein varjellut rajat.
Kirjastojen on juuri nyt syytä pitää aiheellista
Historioitsija Henri Pirenne kirjoitti teoksensa
tietokirjallisuutta kokoelmissaan esillä mahdollisimman sodan keskellä, vankeudessa. Vielä rauhassa elävässä
näkyvästi. Venäjää, Ukrainaa ja yleisemmin itäistä Eumaassa suomalaisen kannattaa varautua pahimpaan
lukemalla ja laventamalla ymmärrystään siitä, mitä
rooppaa käsittelevä tietokirjallisuus, olivatpa kyseessä
on tapahtumassa. Tieto vahvistaa vakaumusta, jota
sitten historiaa tai politiikkaa käsittelevät teokset, on
voidaan tarvita kenties piankin.
merkittävämpää ja ajankohtaisempaa kuin milloinkaan.
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| kuvitus TUOMAS KÄRKKÄINEN

PIENET TEOT
VIEVÄT KOHTI

TASA—
ARVOA
PÄÄKAUPUNKISEUDUN HELMET-KIRJASTOISSA
SELVITETTIIN, MITEN MONINAISUUS NÄKYY KIRJASTOSSA
JA MITEN KIRJASTOT VOISIVAT TOIMIA ENTISTÄ TASAARVOISEMMIN. TULOKSENA OLI MUUN MUASSA UUSIA
KYLTTEJÄ JA SUKUPUOLINEUTRAALIT VESSAT.

KANSI

8

K

irjastojen kesken on eroja siinä, miten niissä on
otettu huomioon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
”Kauniainen on pieni kirjasto, jossa on paljon pitkäaikaisia työntekijöitä. Alun perin tiesimme asiasta vain vähän. Henkilökunta lähti kuitenkin projektiin innokkaasti mukaan”, kertoo Maria
Grundvall Kauniaisten kirjastosta.
Helsingin Oodissa työskentelevä Samu Eeve puolestaan kertoo yhdenvertaisuustyön olleen Oodin arkea alusta asti.
”Jo ennen kirjaston avaamista Oodille laadittiin turvallisemman tilan periaatteet.”
Tasa-arvoa tutkineessa projektissa mukana ollut konsultti Naomi Wuori ajattelee, että kirjastot ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kannalta ainutlaatuisia.
”Kirjasto on kaikille avoin, ja kohderyhmänä on koko väestö. Kirjasto täyttää valtavan määrän tarpeita, mutta siihen kohdistuu myös todella paljon eri toiveita ja vaatimuksia”, Wuori sanoo.
Yhdenvertaisuus kirjastoissa ei kuitenkaan ole niin itsestään selvää kuin ensiksi
voisi ajatella.
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1.–2.7.2022 >< sastamala

”silmiin osui
esimerkiksi
ikivanhoja
julisteita, jotka
olivat heteronormatiivisia tai
joissa esiintyi
ainoastaan
valkoihoisia
ihmisiä.”
Maria Grundvall

”Kirjasto tarjoaa teoriassa palveluja kaikille, mutta se ei merkitse sitä, että kaikilla käytännössä olisi
samat edellytykset osallistua tai kokea itsensä tervetulleiksi.”
Projektin aikana Wuori huomasi, että kirjastoissa
on jo asiantuntemusta yhdenvertaisuudesta. Asiak
kailla puolestaan on vaihtelevia näkökulmia aiheeseen.
”Kirjastojen tekemä tasa-arvotyö voi kohdata
vastustusta asiakkaiden taholta. Asiakkaat saattavat
kritisoida esimerkiksi pride-viikkojen ja sateenkaarikirjallisuuden näkyvyyttä kirjastoissa. Laajaan asiakaskuntaan mahtuu erilaisia näkemyksiä.”
Helmet-kirjastot tekivät projektin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön erikoistuneen konsulttiyritys Ekvalitan kanssa.
Ekvalitan Naomi Wuori kokee hyödyllisenä sen,
että selvityksessä oli mukana sekä alan toimijoita että
ulkopuolisia.
”Ulkopuolisen on helpompi kyseenalaistaa ja esittää kysymyksiä asioista, jotka kirjaston henkilökunnan mielestä ovat itsestäänselvyyksiä.”
Tietoa kerättiin aineistokartoituksella, asiakaskyselyllä, tilojen kiertämisellä eli normisuunnistuksilla
ja henkilökunnan haastatteluilla.
Esimerkiksi kirjallisuuden sisältöihin paneuduttiin syvemmin kuin mitä kirjastoarjessa tulee tehtyä.
UUSI NÄKÖKULMA.
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”Kysyntää ja lainalukuja käytetään perusteina
hankintapäätöksille, mutta aineiston valinta on lopulta aina myös poliittista”, Maria Grundvall sanoo.
SUUNNISTUSTA TILASSA. Projektin aikana kuljettiin kirjastoissa ja mietittiin, onnistuvatko tilat
luomaan kaikille asiakkaille tervetulleen olon ja tunteen turvallisuudesta.
Kauniaisissa suurin osa henkilökunnasta osallistui normisuunnistukseen ja näki tutun kirjaston uusin silmin.
”Kierroksella silmiin osui esimerkiksi ikivanhoja
julisteita, jotka olivat heteronormatiivisia tai joissa
esiintyi ainoastaan valkoihoisia ihmisiä. Wc-tilat olivat joko miehille tai naisille ja ainoa lastenhoitopöytä
sijaitsi naisten vessassa”, Grundvall kertoo.
”Kierroksen jälkeen tilasimme uudet kyltit ja nyt
meillä on sukupuolineutraali vessa.”
EMPATIA MIELESSÄ. Projektissa selvitettiin sekä
asiakkaiden että henkilökunnan näkemyksiä kirjastosta turvallisempana tilana.
”Tuloksissa ilmeni, että henkilökunta pitää kirjastoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keitaana.
Asiakaskyselyssä noin 40 prosenttia asiakkaista ei
kuitenkaan kokenut, että kirjasto olisi yksiselitteisen turvallinen tila kaikille sukupuolesta riippumat-

”Kirjasto
on kaikille
avoin,
ja kohderyhmänä
on koko
väestö.”

>>>>>

<<<<<

>>>>>

<<<<<

Naomi Wuori

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
SYLVÄÄN KOULU, OJANSUUNKATU 8, 38200 SASTAMALA

ta. Asiakaskokemus ei välttämättä aina ole sellainen,
jota henkilökunta ajattelee toteuttavansa”, Samu
Eeve sanoo.
Jos turvallisemman tilan käsite tuntuu abstraktilta, sitä kannattaa pohtia myös empatian kautta,
Maria Grundvall pohtii.
”On tärkeää huomata, että käsitteiden takana on
ihmisiä. Kukaan ei halua itse kokea oloaan turvattomaksi, eikä muillekaan haluta tuottaa sellaista oloa.”

MUKANA
ESSA
KIRJASTON ARJ

en
easyScre
rhe
-tuotepe

löytämistä.

”Jo ennen
kirjaston
avaamista
Oodille laadittiin
turvallisemman
tilan
periaatteet.”
Samu Eeve

PUHETTA KAHVIPÖYDÄSSÄ.

Asioita voi alkaa

edistää myös vähän kerrallaan.
”Kauniaisten kirjastossa syntyi teemasta hyvää
keskustelua henkilökunnan kesken. Aina ei uusia
asioita tarvitse käydä oppimassa seminaareissa vaan
voi aloittaa kahvipöytäkeskustelusta”, Grundvall sanoo.
Yhdenvertaisuustyö voi tuntua korkealentoiselta. Lopulta kyse on kuitenkin hyvin arkisista asioista,
Samu Eeve muistuttaa.
“Opimme, että asiakkaat haluavat parannuksia
konkreettisiin asioihin, kuten esimerkiksi erilaisten
näkökulmien tuomista esiin kirjanäyttelyissä.”  
  Projektin tuloksia käsittelevä raportti Tasa-arvoisem-

man kirjaston puolesta: haasteita ja mahdollisuuksia
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä julkaistaan kesällä 2022 aihetta käsittelevän seminaarin yhteydessä.

EasyScreen -tuoteperheen
näyttöratkaisut tuovat esiin
kirjaston tarjontaa ja antavat
uusia elämyksiä asiakkaalle!
EasyWay-karttapalvelu
EasyWay on karttasovellus, joka
esittelee kirjaston pohjakartan ja ohjaa
asiakkaat aineiston sekä toimintojen luo.
Yhdistä sovellus paikkatietoihin ja näytä
materiaalien sijainnit verkkokirjastossa!

Tervetulonäyttö
Vuorovaikutteisen tervetulonäytön avulla
käyttäjille voidaan jakaa yleisesittely talon
tarjonnasta ja toiminnasta. Voit myös
yhdistää tervetulonäytön easyWayn sekä
erilaisten ajanvarausjärjestelmien kanssa.

Digitaalinen hylly
Digitaalinen hylly on uusi keino tarjota
asiakkaille elämyksellistä sisältöä sekä
tietoa aineistosta. Käyttäjä voi selata
Digihyllyä näppärästi kosketusnäytöllä
ja se voidaan myös yhdistää easyWayn
kanssa helpottaen nimikkeiden

OPAC-haku
OPAC-haku toimii kosketusnäytöllä
tai tabletilla. Käyttäjät voivat etsiä
aineistoa kirjaston kokoelmista vapaalla
tekstihaulla, jota voidaan rajata eri
tavoin. OPAC-haku voidaan myös
yhdistää easyWayn kanssa, jolloin
käyttäjä näkee nimikkeiden sijainnin.

Olemme mukana Kirjastopäivillä!
Tule moikkaamaan meitä ja
kuulemaan lisää easyScreen-tuotteista
ständille numero 15 Kirjastopäivillä
Hämeenlinnassa. Nähdään!
Kysy lisätietoja easyScreen
-tuoteperheestä!
Jussi Mustajärvi
Avainasiakaspäällikkö
Suomen kirjastopalvelu Oy
+358 50 571 6732
jussi.mustajarvi@kirjastopalvelu.fi
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teksti ELISA HELENIUS

SUSANNA VUORELA
TYÖSKENTELI
25 VUOTTA
KOTIPALVELUSSA
MUTTA UUPUI JA
PÄÄTTI VAIHTAA
KIRJASTOALALLE.
KIRJASTOTYÖN ETU
ON SE, ETTÄ NYT
ASIAKKAILTA TULEE
PALJON VÄHEMMÄN
KIELTEISTÄ
PALAUTETTA.
H EN K I LÖ
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Uuteen
unelmatyöhön

Uudet työkaverit kirjastossa ihmettelivät, kun Susanna Vuorela, 50, juoksi paikasta toiseen.
”He sanoivat minulle, ettei täällä tarvitse juosta”, Vuorela sanoo nykyisessä
työpaikassaan Helsingin Itäkeskuksen kirjastossa.
Puolitoista vuotta sitten Vuorela oli sairauslomalla työstään perhetyöntekijänä. Hänen asiakkaitaan olivat kotipalvelun lastensuojeluperheet. Hän heräsi valvomaan aamuyöstä ja mietti työterveyslääkärin kysymystä siitä, mitä muuta työtä hän voisi tehdä.
Vuorelan mieleen tuli yhtäkkiä kirjastotyö, josta hänen teini-ikäinen tyttärensä oli ollut hetken aikaa kiinnostunut. Vuorela mietti, että mitä jos hän hakisi alalle.
”Innostuin ajatuksesta todella.”
Vuorela tajusi, että hänellä on paljon sellaista osaamista, jota hän voisi hyödyntää kirjastossa. Esimerkiksi asiakaspalvelu oli hänelle tuttua ja luontaista.
Hän oli kirjoittanut kolme romaania ja osasi tehdä some- ja blogitekstejä.
Kirjastotyön iso osa on tiedonhakua. Siihen Vuorela oli saanut hyvän koulutuksen suoritettuaan Helsingin evankelisen opiston Mediapajan vuosia sitten.
Hän oli jo silloin ajatellut alanvaihtoa journalistiksi. Haave kuitenkin jäi, sillä lehtiin oli vaikea päästä töihin eikä neljän pienen lapsen äiti voinut ryhtyä
freelanceriksi.
Vuorela ehti työskennellä 25 vuotta kodinhoitajana Itäkeskuksen
alueella. Sosiaaliala oli hänelle kutsumusala.
Työ oli mielekästä mutta raskasta, ja se muuttui koko ajan raskaammaksi.
”Olen yliempaattinen ihminen, joten asiakkaiden rankkojen tarinoiden kuuleminen aiheutti minulle uupumuksen. Työssäni oli myös usein vaaratilanteita. Minua
on lyöty kyynärsauvalla ja leipäveitsellä
sekä uhattu pistoolilla.” 
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Leipäveitsellä Vuorelaa löi 10-vuotias poika, joka
suuttui, kun Vuorela esti häntä katsomasta aikuisten
väkivaltaviihdettä.
HELPPO SIIRTYMÄ. Vuorela oli otettu siitä, kuinka
myönteisesti Helsingin kaupungin työntekijät suhtautuivat hänen alanvaihtoonsa.
”Lastensuojelussa oli helposti lähestyttävä esihenkilö, joka sanoi tajuavansa, että minut pitää päästää menemään. Helsingin kaupunki halusi myös auttaa vanhan työntekijänsä uudelle uralle. Itäkeskuksen
kirjastossa minut otettiin hyvin vastaan.”
Vuorelan ei tarvinnut edes irtisanoutua, vaan hän
pääsi uudelleensijoitusprosessiin Helsingin kaupungille. Hänen piti kuitenkin itse hakea ensimmäinen
työkokeilupaikkansa.
Vuorela lähetti työhakemuksen 25:een Helmet-kirjastoon. Kaikki muut kirjastot vastasivat ei
kiitos, mutta Itäkeskuksen kirjaston palveluesimies
toivotti hänet tervetulleeksi.
”Se oli ihan uskomatonta, koska halusin eniten
päästä juuri tänne. Tykkään Itä-Helsingin monipuolisesta asiakaskunnasta. Asun myös lähellä Vuosaaressa.”
Oli kulunut vain pari kuukautta unettomasta yöstä, kun Vuorela aloitti työkokeilunsa. Viime elokuussa hän jatkoi puolentoista vuoden oppisopimuskoulutukseen Itäkeskuksen kirjastossa.
Hän suorittaa kirjasto- ja tietopalvelualan tutkintoa Keudassa.
”Meidän opintoryhmässämme sattumalta kaikki
olivat alanvaihtajia. Lähes puolet on samaa ikäluokkaa kanssani.”

Kirjastovirkailijan palkka
on sama kuin kodinhoitajan, mutta työssä on etuja
verrattuna entiseen.
”Hoitoalalla työ pitää aina saada loppuun ennen
kotiinlähtöä, mutta kirjastossa puuhan voi jättää kesken. Täällä voi jättää vaikka lapun, että jatkan huomenna. Hoitoalalla työpäivä ei saanut venyä, joten
minun piti kiirehtiä, jotta sain tehtyä kaiken valmiiksi annetussa ajassa.”
Hoitoalalla hätätilanne saattoi vaatia venyttämään työpäivää useammalla tunnilla.
”Kirjastossa on tukena ja turvana työkavereita ja
vahtimestari. Entisessä työssäni olin pääasiassa yksin.”
Moni muukin asia parani, kun Vuorela vaihtoi
alaa. ”Hoitajia kohdellaan paljon huonommin kuin
TURVAA JA KIITOSTA.

14

KIRJASTOLEHTI

2/2022

kirjaston työntekijöitä. Kirjastossa asiakkaat eivät
esimerkiksi niin paljon haistattele työntekijöille kuin
vanhassa työssäni eikä ole samalla tavalla väkivallan
uhkaa, sillä kirjastossa ei tongita asiakkaan kipeitä
asioita.”
Vaikka hoitoalalla tehdään elintärkeää työtä, kiitokset ovat harvassa.
”Kirjastossa asiakkaat kiittävät vuolaasti pienestäkin avusta, mutta hoitajaa ei välttämättä kiitetä, vaikka tämä auttaisi asiakasta pitkään. Kirjastossa myös esihenkilöt kiittävät työntekijöitä paljon
useammin kuin hoitoalalla.”
Kirjastotyö vaikuttaa aika
hektiseltä. Susanna Vuorela nostaa kirjoja ulos palautusautomaatista ja seuraa koko ajan näytöltä, onko
palautusautomaatille tulossa asiakasta. Jos asiakas
lähestyy automaattia, kirjojen poiminta koreista pitää lopettaa.
Puhelin soi, ja langan toisessa päässä elokuvaohjaaja kysyy Vuorelalta neuvoa. Kirjastoon sijoittuvaan
televisiosarjaan pitäisi saada samankokoisia kirjoja
kuvitteellisen kirjan kansipapereita varten.
Astumme ulos asiakaspuolelle, ja heti nuori tyttö
tulee kysymään apua, sillä hän ei saa tulostinta toimimaan.
Työ kirjastossa on ollut vielä monipuolisempaa
kuin Vuorela etukäteen kuvitteli. Uutta kirjastoalan
töissä hänelle on se, miten nopeaan tahtiin tietoa pitää etsiä.
”Asiakkaat voivat kysyä infopisteellä ihan mitä
vain, kuten miten perunkirjoitus tehdään.”
Myös tietotekniikkaopastuksen määrä yllätti tuoreen kirjastolaisen. ”Saan joka päivä neuvoa asiakkaita
kymmeniä kertoja ihan perustietoteknisissä asioissa.”
Neuvon tarvitsijat ovat pääosin maahanmuuttajia ja eläkeläisiä.
”Se oli yllätys, että minulle on hyötyä ensiapukoulutuksestani. Olen saanut auttaa jo yhtä verta vuotanutta asiakasta ja kesällä yhtä kuumuudesta uupunutta.”
Hän hämmästyi myös sitä, että kirjastossakin
kohtaa häiriöitä.
”Ajattelin, että tämä on levollinen työpaikka.
Mutta viime viikollakin vartija juoksi yhden huonosti käyttäytyneen asiakkaan perässä ja toinen asiakas
murtautui henkilökunnan keittiöön.”
YLLÄTYKSET TÖISSÄ.

PARANNUSEHDOTUKSIA. Helsingin kaupungin
eri toimipisteissä työskenneltyään Vuorela miettii,

että kaupungin toimijoilla voisi olla enemmän yhteistyötä keskenään.
”Kaikki ovat nyt omissa poteroissaan. Yhteistyö
vaatii toki aikaa ja resursseja, mutta sitä voisi kehittää työntekijöiden ideoita kuunnellen ja kevyellä otteella, kuten pop up -tietopajoilla.”
Vuorelan mukaan esimerkiksi sosiaalipuolelta voisi tulla säännöllisesti työntekijä ohjeistamaan
kirjaston kävijöitä Kelan hakemusten tekemisessä ja
muissa ongelmissa.
Vuorela toivoisi kirjastoihin lisää erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä. Itä-Helsingin kirjastoissa työskentelee jo somalin- ja arabiankielen taitoisia
työntekijöitä, mutta ei varsinaisesti Itäkeskuksen kirjastossa.

 Susanna Vuorelan ystävät, puoliso
ja lapset tukivat
hänen päätöstään
vaihtaa alaa. ”Perhe sanoi heti, että
kirjastoalahan sopii
sinulle. Olen vienyt
lapsiani vauvasta asti
kirjastoon.”

MATKA JATKUU. Matkaa unelmatyöhön on kuitenkin jäljellä, koska oppisopimuskoulutuksen jälkeen Susanna Vuorelan pitää vielä hakea virkaa kirjastosta. Hän aikoo opinnoissaan erikoistua lapsiin,
sillä hänellä on paljon kokemusta lapsista. Kirjastoissa haetaan eniten uusia työntekijöitä lastenosastoille.
Hän toivoo, että saisi työskennellä Itä-Helsingin
alueella.
”Lähiseututuntemus on eduksi kirjastotyössä.”
Vuorela toivoo, että saisi työskennellä kirjastossa
eläkeikään asti.
”Kirjastossa on hienoa koko atmosfääri. Tässä on
ihmiskunnan viisauden äärellä. Se on noissa kirjoissa.  
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Muusikko
kaipaa
hiljaisuutta
H E N K ILÖ

KIRJASTOT OVAT YHÄ ENEMMÄN PAIKKA ÄÄNELLE
JA TOIMINNALLE, MUTTA MUUSIKKO JA KIRJAILIJA
TIMO KALEVI FORSS KAIPAA HILJAISUUTTA,
KOSKA SEN AVULLA PÄÄSEE FLOW-TILAAN.
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ietokirjailija ja muusikko Timo
Kalevi Forss ohjeistaa valokuvaajaa perinteikkäässä Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä.
”Kirjat ja hyllyt olisi hyvä
saada kuvaan. Nehän ovat se, mistä kirjastossa
on kyse.”
Yli viisikymppiselle pitkäaikaiselle kulttuurityöläiselle kirjastot olivat musiikillisen ja kirjallisen yleissivistyksen rakennuspaikka.
Forss ei kaipaa kirjastoon konsertteja, vaan
mieluummin hiljaisuutta, jotta ihminen voi rauhassa keskittyä olennaiseen – eli lukemiseen. Rauhallinen keskittyminen mahdollistaa flow-tilan.
”Laittaisin bändin mieluummin keikalle kirjaston eteen tai sitten katolle Beatles-tyyliin”, Forss
sanoo.
Forss myöntää, että uudelle muusikkojen sukupolvelle kirjaston levyt eivät välttämättä ole
yhtä tärkeitä kuin hänen ikäpolvelleen. Syynä siihen on tietysti internet. Silti kirjastolla voi olla
yhä tärkeä rooli muusikoille. Esimerkiksi Helsingin keskustakirjaston Oodin studiot voivat olla
uusille artisteille tärkeitä paikkoja uran käynnistämisessä.
Tärkeimpänä uudistuksena hän pitää sitä, että
kirjastojen lainauskorvauksia alettaisiin maksaa
myös digitaalisista aineistoista. Taiteilijat ansaitsevat hänen mielestään korvaukset niin e-kirjoista kuin äänikirjoistakin. Tätä juttua kirjoittaessa
nämä uudistukset ovat tyssäämässä siihen, että ne
eivät ole mukana uudessa tekijänoikeuslaissa, jota
valmistellaan parhaillaan.

NAISTEN VUORO. Forss on tietokirjailijana perehtynyt esimerkiksi Reino Helismaan ja Gösta
Sundqvistin elämään, joista jälkimmäisen yhtyeestä Leevi and the Leavingsistä hän on julkaissut vastikään kolmannentoista tietokirjansa.
Nämä viihteen ja musiikin jättiläiset sanoittivat
suomalaisten tuntoja aina sota-ajasta vuosituhannen vaihteeseen. Onko tällaiselle kansan tuntojen sanoittajalle enää nykypäivänä tarvetta, kun yhtenäiskulttuurin sanotaan olevan mennyttä?
Forss kumoaa väitteen yhtenäiskulttuurin hiipumisesta. Hän on sitä mieltä, että koronapandemia, ilmastokriisi ja Ukrainan sota ovat sellaisia ilmiöitä, joita me kaikki koemme yhdessä juuri nyt,
halusimme tai emme.
Musiikin osalta uutta on se, että hänen mielestään nyt on tullut naisten vuoro pukea sanoiksi
suomalaista mielenmaisemaa.
”Kun Maustetytöt laulavat, että mummo haluaa kuolla, mut niin haluan minäkin, siinä on jo-
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tain uutta, poikkeuksellisen mustaa mutta oivaltavaa huumoria”, Forss sanoo.
Lisäksi uusista artisteista Forss nostaa Vesalan. ”Uuden sukupolven naiset eivät välitä siitä,
mitä setämiehet sanovat, vaan tekevät asiat itse
omalla tavallaan.”

2/2022

TIMO
KALEVI

Forss käyttää ammattia harjoittaessaan paljon kirjaston palveluita.
Opiskeluaikana hän lainasi kirjastosta paljon
musiikkia, mutta nykyään lainaaminen painottuu
lukemiseen.
Hänelle kirjastot ovat tärkeä osa demokratiaa.
”Kirjastot ovat keitaita markkinoiden ohjaamassa todellisuudessamme. Toimiva kirjastolaitos on sivistysvaltion merkki,” hän sanoo.
Tie kirjastonkäyttäjäksi avautui jo varhain lapsuudessa.
Forss kävi Helsingin Vuosaaressa Ulappasaarentien kirjastossa. Hän muistaa edelleen lastenosaston seinälle maalatut satuhahmot, jotka
kutkuttivat mielikuvitusta ja avasivat portin satujen maailmaan.
”Viisivuotiaana minuun teki suuren vaikutuksen
Tove Janssonin huikea satukirja Kuinkas sitten kävikään? Olen lukenut sitä myöhemmin jälkikasvulleni,” hän sanoo.
Forssin laajasta kulttuurin tuntemuksesta kertoo esimerkiksi se, että vuonna 2019 hän sai yhdessä Aiju Salmisen kanssa Lastenkirjainstituutin
Punni-kirjallisuuspalkinnon lasten tietokirjasta
Mitä on punk?
KIRJASTOA TARVITAAN.

HISTORIALLISIA HENKILÖITÄ. Tietokirjailijan
mielenkiinnon kohteet Reino Helismaa ja Gösta
Sundqvist ovat suomalaisille lähes myyttisiä hahmoja. Forss myöntää, että tämä myyttisyys vetosi
häneen. Molemmissa oli jotain tuttua ja tunnistettavaa, sillä Forss oli tutustunut heidän tuotantoonsa
jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan.
”Kuuntelin lapsena tietysti Päivänsädettä ja Menninkäistä ja muistan myös, kuinka kuulin ensimmäistä kertaa Leevi and the Leavingsin biisin Mitä
kuuluu, Marja-Leena?. Mietin 10-vuotiaana, että pitää tulla tosi paha olo, jos juo korillisen kaljaa.”
Molemmat sanoittajamestarit olivat parhaimmillaan loistavia tarinankertojia. Forss kokee, että
on mielekästä tutustua heidän kertomiinsa tarinoihin musiikin kautta.
”Sen lisäksi he olivat suvereeneja ja innovatiivisia suomen kielen käyttäjiä.”
Helismaa ja Sundqvist eivät edustaneet suomalaisen korkeakulttuurin kaanonia, vaan tietynlaista
vastakulttuuria ja kapinaa, joka on aina viehättänyt
Forssia.

FORSS

Kirjoittanut muun
muassa: Gösta Sundqvist – Leevi and the
Leavingsin dynamo
(2017), Tähdet meren
yllä – suomalaisen
tangon tarina (2019),
Helismaa – sanoittajamestarin värikäs
ja traaginen elämä
(2021) ja Leevi and the
Leavings – Hittitehtaan
tarina (2022).
Työskennellyt muun
muassa toimittajana
Voima-lehdessä.
Asuu Helsingissä.
Harrastaa kävelemistä.

Helismaahan yhdistettiin rillumarei-kulttuuri.
Sundqvist taas sanoi tekevänsä kioskikirjallisuutta.
”Koen, että molemmat ovat yhtä kovia jätkiä
kuin joku Gallen-Kallela tai Sibelius. Helismaa ja
Sundqvist muistetaan vielä kahdensadan vuoden
päästä,” Forss sanoo.

  Timo Kalevi Forss
on soittanut kitaraa muun muassa
yhtyeissä Atomic
Blast ja Amurin Tiikerit. Hänen sanoituksiaan ovat esittäneet

Korona-aikana kulttuurin arvostus on ollut koetuksella. Forssin mielestä taiteilijat voivat kuitenkin auttaa ihmisiä selviämään pandemiasta.
”Se, että Eino Grön kävi ensimmäisenä koronakesänä vanhainkotien pihoilla laulamassa ottamatta
siitä penniäkään, on mielestäni kulttuuria parhaimmillaan. On hyvä muistaa, että kulttuuri elää muuallakin kuin Antti Tuiskun loppuunmyydyissä stadionkonserteissa”, hän sanoo.
KULTTUURIN MERKITYS?

esimerkiksi Danny,
Muska ja Maria Lund.

Forss muistuttaa, että kulttuuria työkseen tekeville korona oli kova paikka, mutta tekeminen ei
välttämättä radikaalisti muuttunut.
”Kirjailijan työ on himassa istumista ja kököttämistä tietokoneen ääressä. Samaa, kovia perslihaksia
vaativaa homma olen tehnyt ennen koronaa, sen aikana ja tulen tekemään jatkossakin. Se on harmittanut,
etten päässyt soittamaan tai katsomaan keikkoja.”
Kulttuuria monesta suunnasta katsovalle ihmiselle poikkeuksellinen aika voi tarkoittaa myös uutta alkua. Koronan, ilmastokriisin ja Ukrainan sodan
värittämässä maailmassa taide saattaa lähteä aivan
uusiin suuntiin.
”Toisaalta uusi taide saattaa lähteä liikkeelle siitäkin, että ei tapahdu mitään.”
”Kiehtovaa taiteessa onkin usein se, että se on
niin arvaamatonta.”  
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ERI KOI SK I R JA STOT

RANSKASSA
KESKELLÄ
HELSINKIÄ
RANSKAN INSTITUUTIN
KIRJASTOSSA VOI
LAINATA MYÖS
RACLETTEPANNUN
TAI PETANKKIKUULAT,
JUODA KUPIN KAHVIA
JA SAADA VINKKEJÄ
PARIISIN PARHAISTA
TURISTIKOHTEISTA.
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anska toimii eu:n puheenjohtajana vuoden 2022 alkupuoliskon, ja kulttuurilla on
puheenjohtajakaudella merkittävä rooli.
Ranskan instituutit ympäri Eurooppaa järjestävät tapahtumia, joihin voi osallistua
paikan päällä tai etänä.
Instituuttien ainoa kirjasto Pohjoismaissa on Suomessa.
”Kirjastoomme ovat kaikki tervetulleita
lukemaan ja lainaamaan”, kannustavat mediakirjastonhoitaja Linnea Kunnas-Shinde, Ranskan instituutin johtaja Stéphane Schorderet ja kulttuurivastaava Michaël Toledano.
Ranskan maailmanlaajuinen instituuttiverkosto järjestää kielikursseja ja kulttuuritapahtumia, ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Vähemmän tunnettu palvelu on instituutin mediakirjasto. Sen aineistoa voi poiketa selailemaan
vaikkapa ostoskierroksella. Uusimpia ranskalaisia aikakauslehtiä ja kahvikupposta nauttiessa saattaa saada kipinän kieliopintoihin.
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Muista
myös
nämä

LIFESTYLEA JA SARJAKUVIA. Suomessa Ranskan instituutin kirjaston kokoelmaan kuuluu 4 000
kirjaa, tuhat dvd:tä, lehtiä, elokuvia ja musiikkia.
Suurin osa aineistosta on ranskankielistä, mutta mukana on myös suomeksi käännettyjä kirjoja.
Lastenkirjat on lajiteltu ikäryhmittäin värikkään
säkkityynyryhmän ympärille.
”Hankimme jatkuvasti uusimpia julkaisuja: dekkareita, romaaneja, lifestyle-kirjoja, politiikkaa, filosofiaa, lasten ja nuorten kirjoja, sekä sarjakuvia, kuten Asterix”, Schorderet kertoo.
Lisäksi kirjaston asiakkailla on pääsy Culturethèque-sivustolle, 120 maan yhteiseen e-aineistoon.
Nettiportaalissa on 250 ranskalaista sanoma- ja aikakauslehteä sekä laaja valikoima muuta verkkomateriaalia, kuten musiikkia, kirjoja, äänikirjoja, sarjakuvia
sekä lastenvideoita.
”Lainaamme myös petankkikuulia sekä raclettepannuja.”

Aineistot eri maiden
kirjastoihin valitaan paikallisesti. Mediakirjastonhoitaja Linnea Kunnas-Shinde ja kulttuurivastaava Michaël Toledano seuraavat ranskalaista kustannusalaa
ja pyrkivät hankkimaan kiinnostavimmat uutuudet.
”Kysymme myös asiakkailtamme, mitä he haluaisivat lukea, ja pyrimme toteuttamaan toiveet.
Monet pyytävät vinkkejä teoksista, jotka sopisivat
juuri omalle kielitaitotasolle, esimerkiksi B1 tai A2.
Suositushyllylle asettelen etenkin uutuuksia”, Kunnas-Shinde kertoo.
”Joskus jos teoksessa on jotain erityisesti suomalaisia koskettavaa, kustantamo saattaa ottaa meihin
yhteyttä ja tarjota teosta”, Schorderet lisää.
Hänen mukaansa suomalaiset lukevat enemmän
klassisia ranskalaisia romaaneja, kun taas ranskalaiset
lainaavat uusimpia dvd:itä. Lapsista suomalaiset lainaavat etenkin kuvakirjoja ja ranskalaiset sarjakuvia.
Kirjaston kuukausittaisessa uutiskirjeessä on kirjavinkkejä ja kerrotaan koko instituutin tulevista tapahtumista: elokuva- ja teemailloista, näyttelyistä,
luennoista, lukupiireistä ja keskustelutilaisuuksista.

GOETHE-INSTITUUTIN KIRJASTO

Hyvä valikoima saksankielistä aineistoa ja
myös suomennoksia. Kirjoja, äänikirjoja,
lehtiä, elokuvia ja sarjakuvia niin lapsille
kuin aikuisille. Digikirjastossa on ladattavissa yli 23 000 saksankielistä mediaa. Lukupiirissä keskustellaan kirjoista rennosti,
käyttäen ja parantaen samalla saksantaitoja. Kirjastokortin saa rekisteröitymällä
asiakkaaksi, lainaaminen on maksutonta.

TOIVEITA KUUNNELLAAN.

  Salomonkatu 5 B (Kamppi, Helsinki)

on avoinna ma–to klo 10–18.
www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/bib.html
ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTIN
KIRJASTO

Yli 10 000 teoksen kokoelma italialaisia
klassikoita, antologioita, taidehistoriaa ja
elokuvataidetta, filosofiaa, valtio- ja oikeustieteitä, kielitiedettä, sana- ja tietosanakirjoja. Lisäksi lehtiä, elokuvia, videoita
ja DVD-levyjä. Kokoelmaa päivitetään
jatkuvasti uusimmilla teoksilla. Lainaaminen on maksutonta.
  Vuorimiehenkatu 11 B (Helsinki).
Käynnistä sovitaan etukäteen sähköpostilla.
iichelsinki.esteri.it/iic_helsinki/fi/
  ”Kulttuuri ja
monikielisyys ovat
Ranskan EU-pu-

Suomessa Ranskan instituutin kirjasto saa vuosittain noin 500 uutta asiakasta.
”Kaikenikäisiä ranskalaisesta kulttuurista ja kirjallisuudesta kiinnostuneita, jotka haluavat opiskella
ranskaa, tai parantaa ja ylläpitää ranskan kielen taitojaan. Opiskelijoita. Ranskan matkaa suunnittelevia.
Ihmisiä, jotka mielellään lukevat ja kuuntelevat teoksia ranskaksi. Kaikkia heitä, jotka haluavat ylläpitää
yhteyttä ranskalaiseen kulttuuriin”, Schorderet ja Toledano kertovat.
”Kirjastossa käy myös Helsingissä asuvia ranskankielisiä: ranskalaisia, sveitsiläisiä, belgialaisia, kaKULTTUURIKYLPYLÄ KAIKILLE.
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heenjohtajakauden
tärkeimpiä asioi-

nadalaisia, marokkolaisia. Paljon perheitä, joiden on
vaikea löytää haluamaansa ranskalaista kirjallisuutta muualta Suomessa. Lauantaiaamuisin meillä on
erityisiä lasten aktiviteetteja, opiskelemme kieltä ja
luemme kirjoja.”

ta", sanoo Ranskan
instituutin johtaja
Stéphane Schorderet.
”Jokainen on tervetullut löytöretkelle
instituuttiimme ja
oppimaan ranskalaisesta kulttuurista”,
mediakirjastonhoitaja Linnea Kunnas-Shinde lisää.

RAHANARVOISIA ETUJA. Mediakirjaston toiminta rahoitetaan Ranskan ulkoministeriön tuella, instituutin järjestämien kielikurssien maksuilla
sekä kirjaston jäsenmaksuilla. Kirjastokortti maksaa
25 euroa vuodessa, opiskelijoille sekä ranskan kielen
opettajille 15 euroa. Kielikursseille osallistuvat saavat
kirjastokortin maksutta puoleksi vuodeksi.
”Esimerkiksi ranskalaisten verkkolehtien 80–100
euron tilausmaksuihin verrattuna kirjastokortti maksaa näin nopeasti itsensä”, Schorderet toteaa.

Tänä keväänä Ranskan instituutti käynnisti neljän helsinkiläiskahvilan kanssa yhteistyön, jossa kirjastokortilla saa kahviloissa ranskalaisia herkkuja
alennuksella.
Helsingin yliopistossa ranskan kieltä ja ranskankielistä kulttuuria sekä viestintää opiskellut, lapsuutensa Pariisissa viettänyt Linnea Kunnas-Shinde on
toiveidensa työpaikassa. Kirjastotyönsä rinnalla hän
on instituutin Campus France -vastaava ja neuvoo
Ranskaan opiskelemaan aikovia. Muutkin Ranskan
matkaa suunnittelevat kysyvät mielellään vinkkejä
esimerkiksi turistialueista.
”Parasta työssäni ovat ihmiskontaktit. Se, että
saan työskennellä Ranskasta, ranskan kielestä ja
ranskalaisesta kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten
kanssa.”  

TUGLAS-SEURAN BALTIA-KIRJASTO

Kotimaisen Viro-järjestön ylläpitämä kirjasto sisältää Tuglas-seuran Viro-kokoelman, Rozentals-seuran Latvia-kokoelman
ja Donelaitis-seuran Liettua-kokoelman.
Painopiste on virolaisessa kaunokirjallisuudessa – proosa, lyriikka, lastenkirjallisuus
– sekä Viroa käsittelevässä tietokirjallisuudessa, etenkin historiassa. Lisäksi elokuvia, musiikkia, virolaisia kulttuurilehtiä ja
sanomalehtiä. Palvelut ovat maksuttomia.
  Viro-keskus (Sörnäisten rantatie 22,

Helsinki) on avoinna ma–pe klo 10–17.
www.tuglas.fi/baltia-kirjasto
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Nelijalkaisia
asiakkaita
IL MIÖ

LEMMIKIT OVAT TERVETULLEITA JO USEISIIN
KIRJASTOIHIN. ESIMERKIKSI HELSINGISSÄ JA
OULUSSA KIRJASTOIHIN PÄÄSEVÄT USEIMMAT
ELÄINYSTÄVÄT, MUTTA LEMMIKKIVAPAITA
KIRJASTOJAKIN LÖYTYY.

K

allion kirjaston ovesta livahtaa sisään vaaleanpörröinen
karvakuono. Tiibetinterrieri
Gala on tottunut kirjastokävijä. Omistaja Hanna kertoo
vierailevansa
lemmikkinsä
kanssa usein kirjastossa.
”Kyllä täällä tykätään. Aina joku tulee rapsuttamaan, joko työntekijä tai toinen asiakas.”
Anu Kytölä käy puolestaan Boogie-koiransa
kanssa kirjastossa vähintään kerran kuussa. Se on
tärkeä juttu: ulkoilulenkillä on joku päämäärä.
”Ulos ei uskalla enää jättää koiraa. Voi tulla vieraita koiria ärhentelemään tai sitten joku vie koiran.”
Kytölän mukaan Kalliossa ei ole montaa paikkaa,
joihin koirat olisivat tervetulleita.
”Kirjasto ja Musti ja Mirri -kauppa taitavat olla ne
ainoat”, hän sanoo.

Koirat ovat tervetulleita kolmikerroksisen Kallion kirjaston ensimmäiseen kerrokseen, jossa sijaitsevat palautus- ja lainausautomaatit sekä varaushyllyt. Palvelupäällikkö
Taina Pirhosen mukaan asiakkailta on tullut lähinnä positiivista palautetta. Monet lemmikkinsä kanssa
asioivat piipahtavat kirjastossa nopeasti hakemassa
esimerkiksi varauksensa ulkoilulenkin lomassa. Koira-asiakkaat ottavat muut asiakkaat huomioon tyylikkäästi ja ilahduttavat hännänheilutuksellaan niin
tuttuja kuin tuntemattomia.
”Onpa kirjastossa nähty kissojakin ja jopa näätäeläin fretti. Lisäksi lintuvieraita lentelee silloin tällöin kirjaston ylimpään kerrokseen”, Pirhonen kertoo.
Valituksia ei tule kuin pari kertaa vuodessa ja ne
liittyvät allergioihin.
Koiria on voinut tuoda noin puoleen Helsingin
POSITIIVISTA PALAUTETTA.
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  Kirjastot saavat
sekä myönteistä että

kirjastoista jo useiden vuosien ajan. Päätöksen siitä
tekee kunkin kirjaston johtaja.
”Olemme pyrkineet kuitenkin tasapuolisuuteen
siten, että eri puolilla kaupunkia on sekä kirjastoja
joihin ei saa viedä koiraa, että kirjastoja joissa niiden
läsnäolo sallitaan”, kertoo kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen.
Lauttasaaren kirjasto on Helsingin eteläisen
alueen ainoa kirjasto, johon lemmikit eivät saa tulla.
Asiakkaat ovat tietoisia siitä, joten koiria ei juuri jouduta käännyttämään ovelta.
”Jonkin verran asiasta tulee lemmikkien omistajilta palautetta, jossa he toivovat, että luopuisimme tästä käytännöstä”, sanoo kirjastonjohtaja Päivi
Laaksonen.
Jos lauttasaarelainen haluaa piipahtaa lemmikkinsä ulkoilulenkin aikana kirjastossa, on lähin koirakirjasto reilun kahden kilometrin päässä Jätkäsaaressa. Kalliolaisille taas lähimmät koirattomat kirjastot
ovat parin kilometrin päässä sijaitsevat keskustakirjasto Oodi tai Pasilan kirjasto.

kielteistä palautetta
lemmikeistä.
  Mäyräkoira Hippo on tervetullut
useimpiin Helsingin
kirjastoihin.

TILALLA ON VÄLIÄ. Myös Oulussa koirat ovat tervetulleita lähes puoleen kirjastoista. Lemmikkivapaat
kirjastot kaupunki on valinnut sekä allergiaystävällisyyttä että tiloja ajatellen.
”Osa kirjastoista sijaitsee monitoimitaloissa, ja
niissä toimimme talon sääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi Kastellin ja Ritaharjun kirjastot sijaitsevat koulun sisällä, joten niihin ei voi tuoda lemmikkejä”, kertoo kirjastopalvelupäällikkö Heidi Karhu.
Hiukkavaaran kirjasto sijaitsee monitoimitalossa, jossa on koulu, päiväkoti ja nuorisotila. Koiria ei
sinne ole edes yritetty tuoda. Palveluesimies Mikko Paajala epäilee useimpien asiakkaiden olettavan,
että lemmikit ovat kirjastoissa kielletty.

VILLE VAARNE
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Striimausta Sodankylässä
ELOKUVAT OVAT
TÄRKEÄ OSA
KIRJASTOJEN
TOIMINTAA.

tänä vuonna elokuvan, jossa matkustetaan
ajassa? Tai elokuvan, joka perustuu
Stephen Kingin kirjaan? Nämä
kysymykset ovat osa 50-kohtaista
elokuvahaastetta, jota pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot ovat järjestäneet vuodesta 2019. Niihin voi
osallistua kuka tahansa.
Haaste on vain yksi merkki
elävän kuvan suosiosta kirjastoissa.
Suosion alun voi sijoittaa vuonna
1985 alkaneeseen Opetusminis
teriön videokokeiluun, johon
osallistui kolmen vuoden ajan
kuusi kirjastoa. Kokeilun päätyttyä
positiivista palautetta saatiin sekä
kirjastojen henkilökunnalta että
niiden käyttäjiltä. Elokuvat saivat
jäädä.
OLETKO NÄHNYT

”Työskentelin aikaisemmin Karjasillan lähikirjastossa, johon sai tuoda lemmikkejä. Siellä asiakkaat
olivat positiivisesti yllättyneitä tästä linjasta. Eivätkä
siellä muut asiakkaat valittaneet. Joissakin kirjastoissa on kuitenkin valitettu allergioiden perusteella esimerkiksi lasten lukulemmikeistä. Mutta aika vähän
niistäkin.”
Tuiran kirjastoon ovat koirat olleet tervetulleita noin kymmenen vuoden ajan. Syy oli sama kuin
muuallakin. Asiakkaat eivät uskaltaneet enää jättää
koiriaan ulos. Kirjastonjohtaja Marjatta Korkalan
mukaan kielteistä palautetta ei ole tullut.
”Koira-asiakkaat vain pistäytyvät kirjastossa hakemassa varauksia tai palauttamassa aineistoa. Hyvin
harvoin he jäävät pidemmäksi aikaa kirjastoon.”
Molemmissa kaupungeissa on toki poikkeuksia lemmikkisäännöissä. Opas- ja
avustajakoirat ovat lain mukaan tervetulleita kaikkiin
kirjastoihin. Myös lasten lukukoirat ja lukulemmikit
vierailevat joissakin koirilta kielletyiltä kirjastoissa,
etenkin jos talosta löytyy allergiavapaa tila.
Helsingin kirjastopalvelujen johtajan Katri Vänttisen mukaan lukukoiratoiminta suunnitellaan Helsingissä kirjaston ja lukukoiraksi koulutetun koiranomistajan kesken. Suunnitteluun liittyy sopivan tilan
nimeäminen lukukoiran vastaanottoja varten.
”Lukukoiratoiminnan käynnistämisestä tehdään
päätös kyseisen kirjaston toimipisteessä, ja siitä kerrotaan myös asiakkaille. Tällöin kirjastosta tulee lukukoirakirjasto, jonne lukukoira omistajineen on tervetullut sovitun aikataulun mukaan. Asiakkaat voivat
varata koiran tapaamiseen ajan.”
LAPSILLE LUKUKOIRAT.

PÄIVI TOLONEN
  Osoitteesta www.helmet.fi/kirjastot löytyvät Helsin-

gin ja koko pääkaupunkiseudun kirjastojen palvelut.
Pudotusvalikosta voi valita tarpeen mukaan
joko koirat sallittu tai koirat kielletty -kohdan.
  Oulun kirjastojen omilla kotisivuilla on maininta,
saako kirjastoon tuoda lemmikkieläimiä:
www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kirjastot.

ELOKUVAPALVELUIDEN suosio
on sittemmin vain kasvanut. Samoin formaattien kirjo.
Esimerkiksi Sodankylän
kirjaston asiakkaat voivat katsoa
elokuvia kahdesta eri nettipalvelusta: Kirjastokinosta ja Viddlasta.
Molempia pääsee käyttämään
ilmaiseksi kirjastokortilla.
Palvelut on otettu Sodankylässä käyttöön vasta alkuvuodesta,
joten niistä ei löydy vielä tilastoja.
Fyysisten kopioiden, eli dvd-ja
blu-ray-levyjen lainauksista sen
sijaan on tietoa.
”Vuonna 2021 Sodankylässä
lainattiin elokuvia 5 744 kertaa”,
kertoo kirjastonjohtaja Tiina
Heinänen. Hän vastaa Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken
kuntia palvelevan Sompion kirjaston toiminnasta.
Lainausmäärä on iso, kun
kokoelmissa on 4 735 kappaletta

fyysisiä elokuvatallenteita, mutta
Sodankylä tunnetaankin elokuvakuntana. Kesäkuun alussa siellä
järjestetään perinteikkäät Sodankylän elokuvajuhlat.
”Kirjastossa on silloin yleensä
elokuvakirjojen näyttelyitä, jotka
liittyvät esimerkiksi tapahtuman
elokuviin ja elokuvaohjaajiin”,
Heinänen kertoo.
Kirjasto on elokuvajuhlien aikaan auki myös lauantaina, vaikka
tavallisesti se on kesälauantaisin
suljettu. ”Elokuvayleisö on myös
kirjallisuusorientoitunutta.”
elokuvakirjallisuuden ja -tallenteiden kokoelma
sijaitsee Helsingissä. Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin eli Kavin kirjaston kokoelmaan kuuluu
36 000 kirjaa, joista valtaosa käsittelee elokuvaa. Lisäksi on alan
lehtiä, leikearkisto ja digitoituja
elokuvia.
Kavin tietokantaan Elonetiin
pääsee käsiksi myös kotikoneelta,
sillä se toimii netissä. Elonet on
samalla suoratoistopalvelu, josta
voi ilman erillisiä tunnuksia katsoa
satamäärin kotimaisia elokuvia.
Myös Kavin kirjasto on avoin
kaikille, mutta kirjastonhoitaja
Antti Kalliola mainitsee erityisesti viisi käyttäjäryhmää: Kavin
oman henkilöstön, elokuva- ja
media-alan opiskelijat ja tutkijat,
intohimoiset elokuvaharrastajat,
median edustajat sekä itse elokuvien tekijät.
Sodankylän kirjasto voisi
kehaista itsekin kuuluvansa
elokuvantekijöihin. Se on tuottanut dokumentteja muutamasta
paikallisesta kirjailijasta sekä kirjastoautosta. Ne on tietenkin myös
esitetty kirjastossa.
SUOMEN SUURIN

KAISU TERVONEN
  Kavin tietokanta ja suora

toistopalvelu: elonet.finna.fi
  Sompion kirjaston
kirjastoautodokumentti:
sompionkirjasto.fi
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
RIINA TANSKANEN PETTYI OPISKELLESSAAN MONIIN PAKOLLISIIN KLASSIKOIHIN.

TIINOJA
JA TALOUSJÄRJESTELMÄN
KRITIIKKIÄ
K I R JA H Y L LY N I

R

iina Tanskanen tunnetaan Tympeistä
tytöistä, sarjakuvahahmoista, jotka kritisoivat tytöille ja tyttöydelle asetettuja
oletuksia. Ensin tytöt seikkailivat Instagramissa, mutta viime syksynä hahmot
pääsivät myös kansien väliin kirjassa Tympeät tytöt
– Aikuistumisriittejä, joka sai Sarjakuva Finlandia
-ehdokkuuden.
Imatralta kotoisin oleva Tanskanen kertoo
notkuneensa ison osan omien tyttövuosiensa
iltapäivistä kirjaston lastenosastolla. Kirjat
tuntuivat ”loputtomalta mahdollisuudelta
tutkia maailmaa”.
Samoin Tanskanen tuntee yhä. Se ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan samanmielisten kirjoittajien kirjojen lukemista.
”Luen myös kirjoja, joiden välittämää tai joiden
kirjoittajien ajatusmaailmaa inhoan, koska haluan
tietää kunnolla, mitä kritisoin. Ja kyllähän nekin
kuvaavat tavallaan tätä maailmaa. Kirjat ovat sikäli
mukava tapa kuunnella itselleen täysin vastakkaisia
näkemyksiä maailmasta, ettei minun tarvitse laittaa
itseäni peliin samalla tavalla kuin todellisessa dialogissa ja voin aina päättää, koska riittää, ja sulkea
kannet.”

riaa ja sen sovelluksia 1800-luvulta nykypäivään, sosiologiaa, filosofiaa, lukuromaaneja, hyviä perusklassikoita, ruotsalaista sarjakuvaa...”
SUURIN KIRJAPETTYMYKSEI? ”Suurin kirjapettymys on varmasti valtaosa miesklassikoista, joita oli
oppinut arvostamaan ja katsomaan ylöspäin – mutta kun ne kirjallisuuden opintojen alkuvaiheissa tulivat oikeasti luettua, monet osoittautuivat joko aika
keskinkertaisiksi tai sitten järkälemäisyydessään tai
koukeroisuudessaan yläluokkaiseksi jaaritteluksi.”

”Rakkain
kirja on varmaan Sapfon Iltatähti, häälaulu (Pentti Saarikosken suomennos). Se on kerta toisensa
jälkeen niin kaunis ja häkellyttävä, ja muistuttaa
siitä, kuinka kirjoittavia naisia on ollut aina. Rakkain kirjailija taas on ehkä sarjakuvataiteilija Liv
Strömquist, suuri esikuvani ja innoittajani ja taiteilija jonka teosten kautta tajusin, että sarjakuva
voi olla mitä tahansa.”
RAKKAIN KIRJASI JA KIRJAILIJASI?

”Juuri suomeksi ilmestyneen Jia Tolentinon Trikkipeili – Ajatuksia
aikamme itsepetoksesta.”

MITÄ LUIT VIIMEKSI?

MITÄ LUET SEURAAVAKSI? ”Kirjastopinossani on tällä hetkellä Tiinoja ja nykyistä talousjärjestelmäämme kritisoivia kirjoja eli niitä varmaan.”
KIRJA, JONKA OLET VARASTANUT? ”Varastin yhdestä pubista riehakkaan illan jälkeen jonkun
William Faulknerin teoksen, jota en ole kyllä edes
avannut. Motivaatio oli enemmän varastamisen ilo
kuin kirja itsessään.”

KAISU TERVONEN

MITEN VARASTOIT KIRJASI? ”Jaan elämäni toisen kirjallisuustieteilijän kanssa, joten kodissamme
on eri kirjahyllyjä – tällä hetkellä päähylly, ranskalainen kauno ja lastenkirjallisuus – ja joka nurkka on
täynnä kirjapinoja. Päähylly on ruskeaksi petsattu
kolmiosainen Lundian klassinen avohylly, jonka isä
löysi kirpparilta. Sisältö on täyttä timanttia. Sieltä
löytyy aina parhaat, juuri ilmestyneet uutuuskirjat,
feministiset merkkiteokset, marxilaista talousteo-
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ VAUHTIIN.
KIRJAILIJA JA SUOMENTAJA KATRIINA RANNE AMMENTAA ENERGIAA MUISTA IHMISISTÄ.

KO LU MN I

N

uorten lukemisesta ollaan vuodesta toiTyttäreni kasvoi ja muutti omaan kotiin Berliiniin,
seen huolissaan, tai siis tarkemmin sanoen ja viimeksi käydessäni siellä hän kertoi alkaneensa kesiitä, että he eivät lue. Jos ei lue nuorena,
rätä omaa kirjastoa. Kirjastoa! Tyttö, jota ei lukeminen
kiinnosta. Nyt kirjasto on kasvanut jo usean kymmenen
ei lue aikuisenakaan, tuntuu olevan peniteen laajuiseksi. Tytär on nikkaroinut seinään kirjarimmäisenä huolen aiheena. En taida olla
tästä samaa mieltä.
hyllyt, joita pitää taas kohta hankkia lisää, kirjoja kun
Koko pitkän teini-ikänsä aikana minun vanhempi
on pöydällä ja lattialla ja tiskipöydälläkin.
tyttäreni ei lukenut mitään. Luki hän
Parikymppiseksi asti on tärkeää olla
tietysti Harry Potterit, mutta tuhansien
mahdollisimman erilainen kuin omat
teinien tavoin ei löytänyt sen koommin
vanhemmat, ja siinä onnistutaan. On se
kirjaa, joka olisi luvannut vastaavaa lukumyöhemminkin tärkeää, mutta pikkuelämystä, ja antoi koko jutun olla. Koska
hiljaa alkaa se salakavala vaihe, jossa
minä luen paljon, tuttavilla oli tapana
aletaan toistaa sitä mitä on lapsuudenkootaksua että tyttärenikin lukee. Tiedusteldissa opittu, niin hyvää kuin huonoakin.
Ikiomaa uutta elämää tuntuu olevan
taessa hän vastasi aina: En mä lue mitään,
riittävästi, ja aletaan kaivata sitä, mikä
ei mua kiinnosta.
on tuttua. Sillä tavoin elämään saattaa
Minä en ollut koskaan hänen lukematilmestyä vaikkapa poikaystävä, jolla ei ole
tomuudestaan huolissani, sillä tajusin jo
enempää ajantajua kuin omalla isällä on,
varhain, että se oli kaikkein yksinkertaisin
KATJA KALLIO
taikka lukuharrastus, jopa oma kirjasto.
tapa erottautua minusta. Niin kauan kuin
Kirjoittaja on
tyttäreni muistaa, minulla on ollut kirja
kirjailija.
kädessä ensimmäiseksi aamulla ja viimeiTÄMÄN VUOKSI EN OLISI niinkään
seksi illalla. Pää on se osa minusta, jota
huolissani nuorten kuin aikuisten lukemihän on vähiten nähnyt, sillä se on useimmiten piilossa
sesta. Jos vanhemmat lukevat paljon, lapset alkavat lukea viimeistään nuorina aikuisina. He eivät voi sille mikirjan takana. Ja koska tytön tärkein tehtävä on olla
tään, yhtä vähän kuin sille että kuulostavat äidiltään tai
erilainen kuin äitinsä, on selvää, ettei hän lue.
isältään keskustellessaan kumppaninsa kanssa kotitöistä. Eritoten toivoisin, että miehet lukisivat paljon. EdelSÄÄLI, MUTTA ELÄMÄ ON SELLAISTA. Sitä paitsi
leen kun tuntuu olevan niin, että pojat ottavat väkisin
kuulinhan runoilija Vilja-Tuulia Huotarisen sanovan
mallia juuri isästä, jos sellainen on näköpiirissä.
kerran Helsingin kirjamessuilla, että laulettu musiikki
on kirjallisuutta, ja että on erehdys luulla, että nuori ei
kuluta kirjallisuutta, jos hän kuuntelee biisejä.

”

Pää on se osa minusta, jota tyttäreni on vähiten
nähnyt, sillä se on usein piilossa kirjan takana.
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irjailija Katriina Ranteen työtä häiritmistelu. Tuorein teos, Maa kuin veri (WSOY), ilmessevät muiden kirjoittamat kirjat.
tyi viime vuonna.
”Olen lukuaddikti. Suihkussakin
Työ on suurelta osin yksinäistä. Se tarkoittaa,
shampoopullot pitää kääntää niin, etten
että Ranteen on käytävä vapaa-ajallaan latautumassa
näe tekstejä, koska muuten lukisin niitä”, ihmisten seurassa. Hän kuvailee itseään ekstroverhän kuvailee. ”Uteliaisuuteni kaikkea kohtaan on
tiksi, joka saa energiaa muista.
älytön.”
”Olisi kiinnostavaa yrittää yhdistää nämä niin,
Vaikka älytön uteliaisuus on usein kirjailijalle
että tuottava aika olisi samaan aikaan energisoivaa”,
hyväksi, Ranteella se joskus jopa estää työnteon.
hän sanoo. ”Kirjailijalle olisi varmasti siunaus olla
Taannoin hän lähti residenssiin Italian Genovaan
enemmän introvertti, joka latautuisi yksinään.”
ja jätti tarkoituksella pakkaaKeskittynyt työnteko edellytNÄI N S AAN AI K AAN
matta kaikki houkutukset, jotka
tää yksinoloa, joten Ranteella on
voisivat viedä huomion muualle.
työhuone noin viiden minuutin
Perillä residenssissä oli kuitenkin aiempien asukkaikävelymatkan päässä kotoaan Lahden Anttilanden jättämiä romaaneja.
mäellä. Hän etsi työtilan äitiysloman loputtua, kun
Omasta työskentelystä ei meinannut tulla
puoliso jäi lapsen kanssa kotiin.
mitään, kun kirjat veivät mennessään. Ensin Ranne
”Yritin aluksi kirjoittaa kotona, mutta tajusin,
pakkasi kirjat muovipussiin, solmi sen ja tuuppasi
että se oli todella stressaava yhdistelmä.”
pois näkyvistä. Sekään ei auttanut tarpeeksi.
”Olin tutustunut samassa talossa asuviin muTUNNIT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Ranteen ajankäytön
haasteet jakautuvat aikaan ennen lasta ja lapsen saakaviin italialaisiin. Lopulta vein kirjapussin heidän
misen jälkeen. Aiemmin hän harhautui helpommin
asuntoonsa.”
niin sanotun näennäistyön pariin, mutta nyt omaa
aikaa on arjessa niin vähän, ettei sitä halua tuhlata
TYÖHUONEELLE KESKITTYMÄÄN. Ranteen työturhuuksiin.
elämä koostuu erilaisista projekteista, kuten romaa”Ei tulisi mieleenikään venyä samalla tavalla kuin
nien kirjoittamisesta, runouden suomentamisesta
aiemmin. Olen onnellinen, jos saan olla työhuoneella
ja opettamisesta. Haastatteluhetkellä kesken ovat
kaksi tuntia, ja silloin todella hyödynnän ne tunnit.”
afrikkalaisia uskontoja ja filosofioita käsittelevän raJoskus on toki pakollisia hommia, jotka on
dio-ohjelman suunnittelu ja seuraavan romaanin valhoidettava alta pois ennen kuin luovuuden voi antaa
kukkia. Ranne on järjestänyt sekä luovalle työlle että
JANI MAHKONEN
hallinnollisille askareille omat lokerot, jotta kaikki
tulevat hoidetuiksi. Hän uskoo vertauskuvaan, että
jos lasiin on mahdutettava tietty määrä asioita,
suuret on laitettava ensin, jotta pienemmätkin
mahtuvat.
”Pitää päättää, mitkä ovat tärkeimmät ja sen
jälkeen muistaa ne pienemmätkin. Pitkiä aikoja
on mahdoton elää niin, että jättää pienet asiat
hoitamatta.”
ANNE SALOMÄKI

  Katriina Ranteen vinkki: "Pidä älylaitteet, kirjat, sanomalehdet ja
muut houkuttimet – tarvittaessa myös shampoopullot – poissa ja
mene jonnekin, missä ei ole häiriötekijöitä."
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VASTUSTAN!

KO LU MN I

K

irjastouralleni on mahtunut
paljon vastustamista. Olen
vastustanut muun muassa
faksia, internetiä, omatoimisuutta, myöhästymismaksujen poistamista, esinelainaamista,
kirjastoja äänestyspaikkoina ja yhteispalvelupisteinä, muiden kuin kirjallisuusaiheisten tapahtumien järjestämistä ja
3d-tulostamista. Etenkin 3d-tulostamista.
Välillä olen vastustamisessani oikeassa, monesti olen yön yli nukuttuani
huomannut olleeni väärässä. Lähtökohtaisesti kaikkia uudistuksia kannattaa
kuitenkin aluksi vastustaa. Vastustajat
ovat työyhteisölle yhtä tärkeitä kuin laiskat: laiskat keksivät ne tavat, joilla asiat
voi tehdä helposti, vastustajat löytävät
suunnitelmien huonot puolet.

Asiakkaat eivät uudistusinnossaan ole
päättäjiä parempia. He ehdottavat toimintoja, joita meillä jo on tai joita eivät sitten
käytä. Suosikkejani ovat ehdotus tapahtumien järjestämisestä ja aloite palautuslaatikosta kirjastottomaan kaupunginosaan.
Tapahtumia olemme järjestäneet aina ja
palautuslaatikkoa ei kukaan käyttänyt.

MIKA
KÄHKÖNEN
Kirjoittaja on
kirjastonhoitaja
Imatran
kaupunginkirjastossa.

ETENKIN ORGANISAATION YLÄTASOLTA lähtevät
uudistusideat ovat pelottavia. Aina kun päättäjät huomaavat kirjaston, alkavat housuni tutista. Kun sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen jäi kunnilta pois, jäi
päättäjille liikaa aikaa keskittyä sellaisiin pikkujuttuihin
kuin kirjasto ja kulttuuri. Päättäjät vaihtuvat vaaleissa,
joten kaikki aiemmat suunnitelmat ja teot nollautuvat
neljän vuoden välein.
Jos edelliset päättäjät remontoivat kirjaston, seuraavat haluavat siirtää kirjaston toiseen kaupunginosaan.
Jos edelliset päättäjät karsivat kirjaston henkilökuntaa,
seuraavat päättäjät ihmettelevät, miksi kirjastossa ei ole
lauantaisin palveluaikaa, miksi kirjasto ei järjestä kotipalvelua ja vieraile säännöllisesti kouluilla. Valitettavasti
päättäjien vastustaminen on yleensä turhaa.

”

ME KIRJASTOLAISET ITSE olemme pahimpia uudistajia. Haluamme niin kovasti
olla edelläkävijöitä kaikissa asioissa, että
syöksymme jokaisen uuden idean kimppuun kärpän lailla. Syynä tähän on usein
rehellinen ja idealistinen kehittämisinto,
mutta yhtä yleistä on pakottava tarve tehdä itsemme tarpeellisiksi uusilla toimintamuodoilla: monet uudistukset lähtevät
huonosta itsetunnosta. Siksi jokaisessa kirjastossa pitää
olla ainakin yksi vastustaja.
Uudistukset tekevät asioista huonompia. Onko
kenenkään tietokone koskaan muuttunut päivityksen
jälkeen paremmaksi? Taksiuudistuksen jälkeen maaseudulla ei saa kuin Kela-taksin, postiuudistuksen jälkeen
paketit katoavat, suklaapatukan maku vaihdetaan
huonommaksi.
Tylypahkan kenties kelvottomin pimeyden voimilta
suojautumisen opettaja, Dolores Pimento, lausui yhden
viisauden: ”Edistys edistyksen vuoksi ei ole suotavaa,
sillä koetellut ja kokeillut perinteemme eivät useinkaan
kaipaa näpelöintiä.” Pimento on varoittava esimerkki
ylettömästä konservatiivisuudesta, mutta ilman vastustusta maailmassa ja etenkin kirjastossa toteutetaan
liikaa huonoja ideoita.

Aina kun päättäjät huomaavat kirjaston,
alkavat housuni tutista.
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  Toimittaja Tuomo
Mannonen tutustui
kirjaston tuoksuihin
Helsingin Viikissä,
jossa on Niilin puutarha -niminen tila.

HELSINGIN VIIKISSÄ
KIRJASTON KIRJOIHIN
VOI SYVENTYÄ PALMUJEN
KATVEESSA. OODIA JA
KOUVOLAN KIRJASTOA
NUUSKIMALLA PALJASTUU,
ETTÄ KIRJOJEN TUOKSU
ON KIRJASTON MONISTA
HAJUKOKEMUKSISTA
MIELLYTTÄVIN.

J
okaisessa kirjastossa leijailee erilainen tuoksu. Se
muodostuu vanhojen ja uusien kirjojen hajuista ja siivouskemikaaleista. Siihen päälle sirotellaan hyppysellinen kirjastossa vierailevien ihmisten ominaishajuja
ja parfyymeja. Kun tämän kaiken sekoittaa vielä hyvin tai huonosti toimiva ilmanvaihto, hajusoppa on
valmis.
Lähden selvittämään, millaisen näkökulman saan
kirjastoon, kun tutustun siihen nenälläni.
Helsingin Oodin aulassa otan syviä tuoksuhenkosia. Keväisen hiekotushiekan kaukainen pöly leijailee
ulko-ovista. Muuten ilma on raikas, vailla suurempia
tuoksujälkiä.
Etenen yläkertaan. Liukuportaissa on väljää. Nenää kutkuttaa pieni häivähdys käsinojan keltaista kumia, joka etenee sormien alla hieman portaiden tahtia nopeampana. Kun oikein ajattelen nenän päälläni,
haistan liukuportaiden sähkön. Portaat saattavat nopeasti Oodin ylimpään, kolmanteen kerrokseen, joka
tunnetaan Kirjataivaana.
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PÖLYTTÖMIÄ KIRJOJA.

Suuntaan Oodista koilliseen, Helsingin Viikin kirjastoon eli infokeskus Koronaan. Rakennuksessa sijaitsee myös Helsingin Yliopiston kampuskirjasto sekä yliopiston hallinto- ja
opetustiloja. Vuonna 1999 avatun rakennuksen veto-

SITRUUNAPUUN ALLA.
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Siirryn lehtisaliin, jossa hiljaisuus peittyy sivujen
rapinaan. Ilma on painostavampi, kenties juuri vähäisemmän ilmanvaihdon takia. Nenään käy kiiltävän paperin ohut haju. Kysyn henkilökunnalta, mitä
tuoksuja heidän kirjastonsa pitää sisällään. Parhaimmat kehut saa kirjavarasto sekä vanhat ja uudet kirjat.
Vanhojen kirjojen tuoksu on inspiroinut parfyymien tekijöitäkin. Immortal Perfumes -yritys Yhdysvalloista on kehittänyt Dead Writers -tuoksun, jossa kerrotaan olevan vaniljaa, myskiä ja mustaa teetä.
Vanhojen kirjojen tuoksu muodostuu paperin, musteen, liiman ja muiden materiaalien sekoituksesta
sekä selluloosan hajoamistuotteista. Useissa tutkimuksissa ihmiset ovat löytäneet vanhoista kirjoista
suklaan, puun ja kahvin aromeja. Lukeminen on siis
moniaistillinen kokemus.

Se on ”rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka kirjoineen, lukukeitaineen ja kahviloineen”, opastavat Oodin nettisivut. Nenä pitkällä menen hyllyjen väliin. Kaikki on puhdasta ja kirjat vaikuttavat
uusilta. Kahvilasta leijailee ihana vastakeitetyn kahvin aromi. Tuoksulankaa kerien hakeudun vitriinin
eteen, jossa poseeraa rivi makeita ja suolaisia herkkuja: mansikkajuustokakku ja sitruunapassion juustoleivos. Nam.
Hyllyjen välissä kulkija huomaa välttämättä suuret valkoiset ruukut, kuin metriset maitomukit, joissa kasvaa ohutrunkoinen lehtipuu. Oodissa on yhdeksän kappaletta Bucida bucerasta, eli sarviketapania,
jotka painavat ruukkuineen ja multineen noin 400 kiloa per puu.
Väliamerikasta kotoisin oleva Bucida buceras valikoitui muun muassa herkkien ja pienten lehtiensä
sekä siron runkonsa vuoksi. Puut ovat vehreitä ja suuria olematta kuitenkaan raskaita ja peittäviä, kertoo
puut toimittanut Innogreen-yritys blogissaan.
Puut eivät tuoksu juurikaan miltään, mikä tuntuu
ihmeelliseltä. Onnistunut valinta kaiken kaikkiaan.
Kysyn neuvoa henkilökunnalta, kuten kirjastossa on tapana.
”Koronan takia ilmanvaihtoa on tehostettu, lukusalissa on joskus jopa viileää. Kirjatkin vaihtuvat
nopeasti, eivätkä jää keräämään pölyä. Oodin tuoksu
on melko neutraali. Välillä herkullinen vastaleivotun
pullantuoksu leijailee lainaustiskille”, kertoo kirjastovirkailija Suvi Pesonen.
Laskeudun Oodin toisen kerrokseen, joka on nimetty oppimisen ja tekemisen kerrokseksi. Eteen
aukeaa suosittu Kaupunkiverstas, kaikille avoin teese-itse-tila. Täältä löytyvät vinyylileikkurit, 3d-tulostimet, ompelukoneet ja mediatyöasemat ja muut laitteet. Suuntaan elektroniikkatyöpisteelle. Aukaisen
läpinäkyvän lasioven ja saan ensimmäisen vahvan hajumuiston. Yläasteen puukäsityöluokka!
Ihmettelen hajua työntekijöille, jotka esittelevät
laserleikkurin, jolla voi tehdä koristekuvioita etenkin puuhun, mutta myös akryyliin, nahkaan ja kankaaseen.
Vieressä on porakone ja kolvi, puukäsityötunnilta tutut välineet.
Oodin tuoksut ovat neutraali normaaliherkälle
nenälle lasten satuhuonetta myöten. Toisen kerroksen istuskeluportailla ihmisten sateen kastelemat talvitakit tuovat huoneilmaan tunkkaisuutta, mutta sitäkin vain ripauksellisen. Ilmanvaihto toimii hyvin.
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  Suvi Pesonen
havaitsi, että Helsingin Oodin puut eivät
tuoksu millekään.

naula on Niilin puutarha, joka on keidas keskellä kirjastoa. Lisäksi Infokeskuksesta löytyvät myös roomalainen puutarha sekä japanilainen puutarha, joka on
nyt remontissa vesivahingon takia.
Tuulikaapissa tulijan nenän pysäyttää vahva
tuoksu. Se on tuulikaapin likaa, pölyä ja kuumaa ilmaa. Eteenpäin. Tervehdin henkilökuntaa ja koukkaan portaat ylös kampuskirjaston syövereihin.
Hyllyjen välissä tuoksuu jo vanhempi kirja. Lohjan
ympäristölautakunnan julkaisut vuodelta 1993. ei
välttämättä ole suurimpia lainaushittejä. Onko tuoksu pölyä vai materiaalin hajua? Rakennus on paljon
vanhempi kuin Oodi. Yleisilman laatu on erilainen.
Mistä johtuneekaan, että Viikissä on vähän painavampi ilma.
Etsin puutarha-aluetta, jonka löydän ensimmäisestä kerroksesta. Avaan lasioven Niilin puutarhaan
ja edessä seisoo valtava palmu. Mieleen tulee ensim-

mäiseksi Kekkonen. Kaksion kokoinen alue on vuorattu hienolla hiekkarantahiekalla. Seinällä kasvaa
murattia. Tila on täynnä eksoottisia kasveja: taatelipalmu, papyrus- ja mooseksenkaisla, kodinonni, rönsylilja ja muita.
Ilmankosteus on mittarin mukaan 74 prosenttia,
mikä vastaa kesäoloja. Sitruunapuun takaa näkyy ikkunasta luminen maa ja ihmiset liukastelemassa mäkeä ylös Lahdenväylän bussipysäkille.
Täällä tuoksuu uimaranta. Märkä hiekka ja kaislat. Hiukan omituinen, mutta mieluinen maisema
kirjastoon.
Niilin puutarhaan sisältyy mysteeri. Parin neliön
koristelammesta löytyi elävä pikkukala.
”Kukaan ei tiedä mistä se on tullut. Kenties kasvien mukana vai onko joku asiakas salakuljettanut kalan altaaseen. Sitä kävi juuri kalatutkija katsomassa,
muttei sen laji ole vielä selvinnyt”, kertoo Viikin kirjaston vahtimestari Anneli Huuhtanen.
Yleistuoksu rakennuksessa on raskaampi, ei missään nimessä häiritsevä. Puutarhat ovat ihastuttavia
ja kutsuvat luokseen. Terassin penkeille voisi tulla lukemaan ja rentoutumaan. Viikissä yleisilma on hiukan painavampi kuin Oodissa, mutta hengittävät ja
vehreät puutarhat nostavat tuoksupisteet korkealle.

  Helsingin Viikin
kirjaston roomalaisessa puutarhassa
tuoksuu sitruunapuu.
  Oodin kolmannen
kerroksen kahvilan
pullantuoksu kantautuu toisinaan myös
kirjastoammattilaisten neniin.

TUOKSUVIA ASIAKKAITA. Sanotaan, että jokaisella ihmisellä on sormenjälkeä muistuttava ominaistuoksu. Tiedetään myös, että jotkut kokevat hajut
voimakkaammin kuin toiset. Puutteellinen henkilökohtainen hygienia voi levittää runsasta odööriä tilaan. Lainaustiskin yli kirjastoammattilainen huomaa helposti valkosipulin, viinan, hien, parfyymit ja
tupakan hajut.
Kirjaston tuoksujälkien bongaaminen osoittautui vaikeaksi. Kolmen kirjaston perusteella voidaan
sanoa, että hajunystyröitä herättelee eniten miellyttävä kirjojen tuoksu - olivat ne sitten vanhoja tai uusia.
Vanhemmissa kirjastoissa on tunkkaisempi sisäilma, ellei sitä runsaalla ilmanvaihdolla pelasteta.
Oman pirskahduksensa soppaan tuovat tietysti rakkaat asiakkaat, jotka pitävät huolta, että kirjat hyllyistä vaihtuvat.  

Etenen Viikistä 130 kilometriä koilliseen ja saavun Kymenlaakson helmeen, Kouvolaan.
Sen pääkirjasto vietti juuri viime vuonna 50-vuotisjuhliaan.
Astun liukuovista sisään rakennukseen, ohitan
lainaustiskin ja suunnistan hyllyjen väliin, luokka
84.2., kohtaan H-I. Pää kenossa unohdun tutkimaan
Juha Hurmeen tuotantoa. Täällä ei juuri tuoksu,
mutta ääniä kuuluu. Ilmanvaihto huutaa kovalla.
OHUT HAJU.
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SATIIRI

PILAILEE
POLIITIKOILLA
Y H TEI SK U N TA

1990-LUVUN TELEVISIOVIIHTEESSÄ KUKOISTANUT SATIIRI
JUONTAA JUURENSA ANTIIKIN KREIKASTA, MUTTA VIELÄ
NYKYÄÄNKIN TAITEILIJAT PITÄVÄT SITÄ TÄRKEÄNÄ
TYÖKALUNA VALTAA PITÄVIEN HAASTAMISEEN.

H
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Huumori on vaikea laji. Erityisen haastavaa on tehdä satiiria, jonka tarkoitus on kritisoida vallitsevaa yhteiskuntaa.
”Suomessa on pitkä satiirin perinne”, sanoo Tampereen yliopiston professori Sari Kivistö.
Kivistö mainitsee suomalaisista kirjailijoista esimerkiksi Paasilinnan
veljekset Ernon ja Arton sekä Kari Hotakaisen.
Sari Kivistö on yksi Suomen johtavista satiirin tutkijoista. Yhdessä
H. K. Riikosen kanssa hän on kirjoittanut teoksen Satiiri Suomessa (sks,
2012).
”Vakavan ja viihteellisen kirjallisuuden rajat sekoittuvat. Mikään ei estä
käsittelemästä vakavia asioita huumorin keinoin”, Kivistö sanoo.


39

KIRJASTOLEHTI

2/2O22

|

KIRJASTOPRO

Huumori ja satiiri menevät helposti sekaisin.
Huumorin tehtävänä on viihdyttää. Satiiri käyttää
huumorin keinoja saavuttaakseen tavoitteensa, mutta se ei pyri ainoastaan viihdyttämään. Satiiri
nauraa kohteelleen usein pilkallisesti ja huumorista poiketen se voi olla ilkeääkin.
”Pääsääntöisesti satiirin voi määritellä kritiikiksi huumorin keinoin, Sari Kivistö
sanoo.

KIRJASTOPRO

käin niin Iltalypsy kuin Peter Nymanin luotsaama
Uutisvuotokin. 1990-luvun alkuvuosina mtv3:lla pyöri Hyvät herrat.
”Television asema oli 1990-luvulla vahvempi kuin
nyt. Nuoret eivät samalla lailla enää seuraa televisio-ohjelmia kuin ennen. Kyse ei välttämättä ole satiirin epämuodikkuudesta vaan eräänlaisen yhtenäiskulttuurin murtumisesta”, Kivistö sanoo.
Toimittaja ja
huumoritutkija Janne Zareff on kirjoittanut kirjan
Kuinka vallalle nauretaan (Gaudeamus, 2020). Poliittinen satiiri suomalaisessa televisiossa sekä väitellyt
aiheesta tohtoriksi. Lisäksi hän on ollut käsikirjoittamassa sarjoja Noin viikon uutiset ja Noin viikon studio.
Zareff tunnustautuu Hyvien herrojen faniksi, vaikka ohjelma ei enää nykykatsojalle toimisikaan. Sarjan
silloinen ajankohtaisuus ällistyttää häntä edelleen.
”Oli hämmentävää, että illalla esitettävässä ohjelmassa saattoi olla saman päivän iltapäivälehden otsikot, hän sanoo.
Zareffin mukaan satiiri mahdollistaa vaikeiden aiheiden käsittelyn.
”Joskus on hyvin hedelmällistä käsitellä huumorin keinoin aiheita, joista ei oikein tiedä, miten niihin
tulisi suhtautua.”
AJANKOHTAISUUS ÄLLISTYTTÄÄ.

Satiirin juuret
ovat Antiikin Kreikassa, jossa satyyrinäytelmissä ja ivarunoudessa oli satiirisia
piirteitä.
Perinnettä jatkoi keskiajalla karnevaalikulttuuri, jossa maailma käännettiin hetkellisesti ylösalaisin.
Renessanssin aikakaudella syntyi pikareskin perinne, jossa seikkaili usein kuvitteellinen historiallinen veijarihahmo. Pikareskin ensimmäisiä edustajia
oli Miguel de Cervantesin Don Quijote.
Suomalaisen satiirin juuret ulottuvat aina
1600-luvun Viipuriin asti. Viipuri oli kansainvälinen
kaupunki, jossa monenlaiset kulttuurit kohtasivat.
Siellä vaikutti vahva saksalainen porvaristo, joka
oli helppo pilkan kohde. Satiirin kielinä toimivat saksa, ruotsi ja myöhemmin myös suomi. Viipurissa satiirit olivat paskilleja, seinään kirjoitettuja häväistyskirjoituksia.
JUURET ANTIIKISSA.

POLITIIKAN TYÖKALU. 1800-luvulla satiiria käytettiin tehokeinona. 1900-luvulla siitä
tuli politiikan teon väline. 1900-luvun alussa
satiiri oli varsinkin työväenluokan suosiossa. Alkujaan suomalainen satiiri oli varsin
poliittista, mutta ajan kuluessa se on viihteellistynyt.
Satiirilla ei ole kuitenkaan paikannettavissa mitään kulta-aikaa, jolloin satiiri
olisi ollut Suomessa suositumpaa kuin
joinakin muina aikoina.
”Kirjallisuudessa on aina vaihtelevia
suuntauksia. Suomessa 1900-luvun taite
ja alku olivat tärkeää satiirin aikaa. Tuolloin erilaiset
poliittiset pilalehdet toivat satiirin lukevan yleisön
tietoisuuteen ja seurasivat toiminnassaan kansainvälisiä lehtiä. Ne pyrkivät murtamaan aiempaa romanttista käsitystä kirjallisuudesta ja kansallisista aiheista”, Sari Kivistö sanoo.
Satiiri oli varsin suosittua viihdeohjelmissa
1990-luvulla. Lauantai-iltaisin televisiosta tuli peräk-
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UHATTU SATIIRI. Satiirien suosiossa näkyy aaltoilua ja moni television satiiri on poistunut ohjelmistosta. Jokin satiirissa pitää silti edelleen pintansa.
”Satiiri provosoi reaktioita esiin, joten sosiaalisen
median ympäristö voi edistää satiirin pohjalta syntyneen keskustelun leviämistä ”, Sari Kivistö sanoo.
Taiteilijat arvostavat yhä satiiria työkaluna.
Esimerkiksi viime syksynä menehtynyt ruotsalainen pilapiirtäjä Lars Vilks piti satiiristen teostensa
synnyttämää keskustelua päätaideteoksenaan.
Silti satiirin nähdään olevan myös uhattuna. Suomen kielen tutkija Vesa Heikkinen varoitteli viime
vuoden keväänä Helsingin Sanomissa siitä, kuinka
vaarallista satiiri tänä päivänä on.
Sari Kivistö ei näe satiiria kuolevana lajina. Sen
sijaan hän painottaa, että meidän tulisi olla valistuneempia satiirille, jotta ymmärtäisimme sitä paremmin.
”Ironian havaitseminen on satiirin kannalta olennaista.”
Kivistön mukaan satiiri tuottaa sekä sen asenteen, jota se kritisoi, että kritiikin itsensä.
Satiirin eri tulkintatapoja onkin hyvä osata tunnistaa osana monipuolista lukutaitoa.  
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VIISI MERKITTÄVÄÄ
LUKUKOKEMUSTA
KOLUM NI

L

ukutaitokeskustelu, josta
kirjasto on pysynyt harmikseni
hieman syrjässä, velloo nyt
kuumana. Lukutaitoa käsitellään oleellisena yhteiskunnassa
pärjäämisen ja vaikuttamisen taitona. Me
demokratiassa elävät lukutaitoiset olemme
niin etuoikeutettuja, että lukutaidon
merkitystä omaan elämään on vaikea
tarkastella.
Kuten kaikki tärkeät asiat, lukeminen voi olla myös äärimmäisen henkilökohtainen ja yksityinen elämänalue.
Tässä viisi lukukokemusta, jotka ovat
muovanneet minua sellaiseksi kuin olen
tai joiden taklaaminen on ollut erityisen
merkityksekästä.

aikaan vastaavaa kuohuntaa.
Sirpa Karjalaisen Juhlan aika:
suomalaisia vuotuisperinteitä ei tarjonnut
ehkä samalla tavalla kutkuttavaa lukuelämystä, mutta oli ainoana pääsykoekirjana
suomalais-ugrilaiseen kansatieteeseen
Helsingin yliopistossa. Vietin koetta
edeltävän päivän lukemalla ja tekemällä
kirjan kuivakkaasta sisällöstä kummallisia
kaavioita. Päivä oli kiva: selkeä tehtävä ja
LOTTA
tarkoitus edes yhteen vuorokauteen oli oiMUURINEN
kein tervetullutta vaihtelua 19-vuotiaalle
Kirjoittaja
itselleni. Myöhemminkin nautin aina
on Helsingin
tenteistä. Oli kauhean mukavaa viettää aaTöölön kirjaston
johtaja.
mupäivä eväitä syöden jossain yliopiston
pompöösissä salissa, vain tenttipaperi ja
minä, eikä kehenkään muuhun tarvinnut
tai edes saanut kiinnittää huomiota. Ah.
ENSIMMÄINEN TAJUNNAN RÄJÄYTTÄVÄ tekstikokemukseni on päiväkotiajoilta Kallion kirjastosta,
SÄÄLITTÄVÄÄ TAI EI, olen hirmuisen ylpeä siitä, että
jonne olimme tehneet ryhmäretken. Kaikki saivat valita
olen nykyisin kohtalaisen hyvä ymmärtämään Kelan lomieluisan kirjan, ja käsiini osui inkoista kertova tietomakkeiden täyttöohjeita. En nyt sano olevani mikään
virtuoosi, mutta osaanpa päivittää isäni asumistukihakirja. Pöyristyneenä luin kuvauksen siitä, kuinka inkakemuksen huomioiden norjalaisilta öljynporauslautoilkuninkaan vaimot ja palvelijat poltettiin elävältä hänen
ta 1970-luvulla hankitun ulkomaaneläkkeen. Kitsaan
kuoltuaan, jotta he voisivat auliisti passata häntä myös
kuolemanjälkeisessä elämässä. Kuohuvan raivon vallassa etuuden saaminen edellytti pikkuisen myös norjaksi
yritin välittää kollegoilleni tätä syvän yhteiskunnallisen
asiointia paikallisen viraston kanssa. Onneksi isän hitja sukupuolten välisen epätasa-arvon ilmentymää, mutsausnorja yhdistettynä keskimääräiseen kansainvälisen
ta pettymyksekseni ketään ei kiinnostanut.
kelakielen ymmärrykseen tuotti tulosta.
Myöhemmin ollessani jo kypsässä ala-asteiässä Rose
ps. Kiitos kaikille, jotka taannoin lähettivät iloisia
Sobolin Yksinäinen Tähti: tyttö josta tuli intiaanipäällikkö kirjastokuulumisiaan. Erityisesti mieleen jäi Turun
yliopiston kirjaston sivuilta löytyvä Alastalon kapteenit
osui samaan hermoon. Kirjan naisesta ei vain tullut
-testi. Jos haluat kertoa omista merkityksekkäistä luheimonsa päällikkö, vaan hän myös muitta mutkitta
solmi avioliiton toisen naisen kanssa eikä muutenkaan
kukokemuksistasi, älä epäröi laittaa postia osoitteeseen
ottanut kuuleviin korviinsa ehdotuksia tiettyyn muotlotta.muurinen@hel.fi.
tiin sopeutumisesta.
Hieman myöhemmin mielikuvitustani inspiroi
kovasti teos nimeltä Sata tarinaa tulipunaisesta kukasta:
Decameronesta Emmanuelleen (toim. Sirkku Klemola).
Kyseinen antologia löytyi äitini karttuisasta kirjahyllystä, ja ryntäsin tutkimaan sitä usein, kun vanhempani
lähtivät asioilleen. Luvattomuuden tuntu ja eläytyminen tarinoiden miesten ja naisten kiimaan on jäänyt
mieleeni niin syvästi, että kun hiljattain näin teoksen
kirjapinkassa kirpparilla, sydämeni sykki edelleen
nopeammin ja poskeni alkoivat kuumottaa. Harvaan
lihaa ja verta olevaan eksään törmääminen saa minussa

”

Poskeni alkoivat kuumottaa.
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KIRJASTOILLA ON
TÄRKEÄ TEHTÄVÄ

ESSEE

KIRJASTON TÄYTYY OTTAA VASTUUTA
YHTEISKUNNALLISEN LUOTTAMUKSEN
EDISTÄMISESTÄ, KIRJOITTAA YLEISTEN
KIRJASTOJEN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJA
PÄIVI SAVINAINEN.

V

iime vuonna julkaistussa tutkimuksessa
Luottamusta ilmassa,
mutta kuinka paljon
tarkasteltiin luottamusta yhteiskunnan
instituutioihin.
Sen perusteella
suomalaisten luottamus yhteiskuntaan on suhteellisen korkealla tasolla,
vaikka eri väestöryhmien osalta tulokset eroavat
hieman toisistaan.
Tutkimuksessa nousi esille huolestuttavia
havaintoja polarisaatiosta ja yhteiskunnallisesta
ilmapiiristä. Osa kansalaisista kokee, että heillä ei ole
riittävästi väyliä vaikuttaa hyvinvointiyhteiskunnan
kehittämiseen. Luottamusta pidetään tärkeänä ja sen
horjumisen katsotaan voivan muodostua uhkaksi
yhteiskunnan kehitykselle.
Digi- ja väestötietovirasto esitti raportissaan Digihumaus 2021: Näkökulmia koronapandemian jälkeiseen
digiloikkaan viisi megatrendiä, joista yksi on se, että
ongelmien kompleksisuus lisääntyy. Koronapandemia
on eräs nykyajan kompleksinen ongelma. Se on eri
tekijöiden monitahoinen vyyhti, johon ei ole yhtä
suoraa ratkaisua.
Koronan kaltaisissa tilanteissa huhut, salaliittoteoriat ja disinformaatio leviävät. Jos julkisen
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hallinnon toimintaan luotetaan, jää huhutiedolle
vähemmän elintilaa. Suomessa on ollut vahva luottamus yhteiskuntaan, mutta nyt asiantuntijatietoon ja
siihen perustuvaan viranomaistoimintaan kohdistuu
myös epäilyksiä.
Raportissa korostetaan, että luottamuksen ylläpitäminen ja lisääminen ovat tulevaisuudessa tärkeimpiä julkishallinnon onnistumisen mittareita.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportissa
Kirjastovuosi 2020: koronasta kohti uutta normaalia
todetaan, että kirjastoilla on oma roolinsa luottamuksen rakentajana. Kirjasto on yhteiskunnallisen
luottamuksen tukipylväitä ja siihen luotetaan myös
tasapuolisen tiedon välittäjänä.

K

irjastojen kokoelmat mahdollistavat kaikkien pääsyn tietoon ja
kulttuurisisältöihin.
Kokoelmien avulla kirjastot edistävät väestön yhtäläisiä
mahdollisuuksia sivistykseen
ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen
kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa.
Viimeksi pandemiasulun aikana nähtiin, miten
tärkeitä kirjastojen kaikkien ilmaiseksi käytössä
olevat kokoelmat ovat. Aineistojen heikko saatavuus
haittasi asiakaspalautteiden mukaan esimerkiksi
opintojen edistymistä.
Kompleksisen todellisuuden ymmärtäminen
vaatii monipuolista lukutaitoa, kuten esimerkiksi
tilastolukutaitoa, joka rakentuu lapsuudesta lähtien
hankitun peruslukutaidon pohjalle. Sen kehittämisessä myös kirjastoilla on haastetta, sillä Pisa-tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten lukutaito on
heikentynyt. Kouluterveyskyselyissä nähdään sama
asia lukemisharrastuksen kohdalla. Heikko lukutaito
voi johtaa syrjäytymiseen.

K

S

,,

K

irjastot edistävät lukemista sekä
tarjoavat tietopalvelua, ohjausta
ja tukea tiedon hankintaan ja
käyttöön sekä monipuoliseen
lukutaitoon. Kirjastolla on rooli
mediakasvattajana ja kriittisen lukutaidon edistäjänä. Kirjaston tehtävänä on mahdollistaa tiedon käyttäminen tarjoamalla aineistoja sekä
opastaa tiedon käyttöä ja tietolähteiden arvioimista,
eli edistää kriittistä lukutaitoa.
Kirjallisuuden lukeminen kokonaisuudessaan
avartaa ajattelua, lisää empatiakykyä, auttaa katsomaan asioita toisen näkökulmasta ja on osa sivistystä.
Kirjastojen tehtävänä on myös kansalaisten opastaminen digitaitoihin ja laitteiden ja verkkoyhteyksien
tarjoaminen niille, joilla niitä ei kotona ole. Julkisten
palvelujen siirtyessä yhä enemmän verkkoon digitaidot muodostuvat uudeksi kansalaistaidoksi, joka olisi
kaikkien hallittava.
Digi- ja väestötietoviraston raportissa sanotaan,
että luottamus digitaalisen siirtymän reiluuteen vahvistuu, kun digitaidoista muodostetaan uusi kansalaistaito. Yleisten kirjastojen neuvostossa on vuonna
2019 valmistunut suositus digituen antamisesta
kirjastoissa. Sen mukaisesti kirjastoissa opastetaan
asiakkaita kirjastojen omien digipalveluiden käyttämisessä ja muiden digipalvelujen äärelle.

Heikko
lukutaito
voi johtaa
syrjäytymiseen.
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itran hankkeessa kokeiltiin kirjastoja
uudenlaisina kansanvallan foorumeina. Ajatuksena oli,
että nykyistä parempi
yhteys kansalaisten ja
päättäjien välillä vahvistaa demokratiaa. Sitran pilotista saatiin
hyviä tuloksia ja aluehallintovirastot
jatkoivat kirjastojen demokratiatyön
kehittämistä luotujen mallien pohjalta.
Eduskunnan myöntämä rahoitus tuli
haettavaksi kaikille Suomen yleisille
kirjastoille ylimääräisenä valtionavustuksena viime syksynä.
PÄIVI
Uusi avustus syventää jo tehtyä
SAVINAINEN
työtä ja edistää uusien toimintaKirjoittaja on
muotojen kokeilua ja kehittämistä.
Yleisten kirjasEsimerkiksi Kuopiossa, Kaavilla ja
tojen neuvoston
Tuusniemellä on hanke nimeltä Demopuheenjohtaja
kratian askelkuvioita kirjastossa.
ja Kuopion kauTavoitteena on vahvistaa kirjastoja
pungin kirjastokohtaamisen ja osallisuuden paikkoina
toimenjohtaja.
ja lisätä yhteiskunnallista vuoropuhelua kuntalaisten ja päättäjien välillä.
Keinoina ovat esimerkiksi dialogisuutta edistävät
keskustelutilaisuudet, luovaa ilmaisua hyödyntävät
työpajat ja demokratiateemainen lukuhaaste, johon
haastetaan myös päättäjät mukaan.

irjastopalvelut kuuluvat peruspalveluihin ja sivistyksellisiin
perusoikeuksiin. Kirjastopalvelut
onkin tarjottava kaikille kuntalaisille niin, että otetaan huomioon
väestön ikääntyminen, digitaitojen puute, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset,
liikkumisesteiset, lapset ja nuoret, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset.
Matalan kynnyksen ilmaisina palveluina kirjastopalvelut ovat hyvin saavutettavia ja paljon käytettyjä.
Esimerkiksi vuonna 2019 Suomen kirjastoissa jokainen suomalainen kävi keskimäärin kymmenen kertaa
ja lainasi keskimäärin 16 nidettä.
Kirjastojen toiminta ja palvelut perustuvat kirjastolaissa esitettyyn lähtökohtaan yhteisöllisyydestä,
moniarvoisuudesta ja kulttuurisesta moninaisuudesta. Kirjastolaissa esitetyt tavoitteet läpi leikkaavat
kaikkea kirjastojen toimintaa. Kirjastoissa tehdään
työtä sen puolesta, että yhteiskunnallinen luottamus
säilyy ja kehittyy.  
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FUENG I R OL A

Aurinkorannan kirjastot
SUOMALAISTEN RAKKAUS KIRJASTOIHIN NÄKYY ESPANJAN
FUENGIROLASSA, JOSSA VAPAAEHTOISESTI YLLÄPIDETYT
KIRJASTOT PALVELEVAT LUKIJOITA. KORONAN JÄLJET NÄKYVÄT
KANSAINVÄLISEN KIRJASTON TOIMINNAN HIIPUMISESSA.

teksti ja kuvat
HANNA KAISTI

  Espanja on yksi
maailman suurimpia
appelsiinin tuottajia
ja puut ovat tavallinen näky myös Fuengirolan katukuvassa.
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A

urinkorannikon
vetovoiman ymmärtää, kun
saapuu helmikuun alkupuolella Fuengirolaan 25
asteen lämpöön. Ulkokahviloiden pöydät ovat
täynnä ihmisiä. Takit on
heitetty tuolien selkänojille, ja kasvot on käännetty kohti aurinkoa. Fuengirolan rantakatua reunustavat palmupuut, suuret hotellit ja kerrostalot. Niiden taustalla siintää vuoria.
Merenrannalla näkee jo muutamia innokkaita auringonottajia.
Espanjan Aurinkorannikolla asuu talvisin 20 000–
30 000 suomalaista, eli noin Riihimäen kokoisen kaupungin verran. Valtaosa kuitenkin viettää Espanjassa
vain osan vuodesta. Harva rekisteröityy, vaikka asuisikin säännöllisesti Espanjassa. Tästä syystä arviot
suomalaisten lukumäärästä vaihtelevat huomattavasti.
Fuengirola on yksi suurimmista suomalaiskeskittymistä Suomen rajojen ulkopuolella. Kaduilla on
mahdotonta kulkea kuulematta suomea. Yksi kaduista on nimetty Avenida Finlandiaksi.
Valtaosa Fuengirolassa asuvista suomalaisista on
eläkeläisiä, mutta paikka on alkanut kiinnostaa myös
työikäisiä ja lapsiperheitä. Tämä näkyy esimerkiksi

siinä, että suomalaisen koulun kaikki oppilaspaikat
ovat täynnä. Etätöiden yleistymisen ja helpottumisen
myötä talvi-Suomea aurinkoisempien alueiden houkutus on entisestään kasvanut.
SUOMENKIELISIÄ KIRJOJA. Toisin kuin muualla Espanjassa, Fuengirolassa on helppo löytää suomenkielisiä kirjoja. Fuengirolassa sijaitsee Biblioteca
Internacional eli kansainvälinen kirjasto, joka toimii
espanjalaisen Biblioteca Francisco de Quevedo -kirjaston yhteydessä. Kuka tahansa saa kirjastokortin
henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Lisäksi tarvitaan vain valokuva.
Kirjasto sijaitsee samassa rakennuksessa kuin
Los Bolichesin kauppahalli. Matka kirjastoon käy eksoottisten kalatiskien ja runsaiden hedelmä- ja vihanneskojujen ohitse.
Kansainvälisessä kirjastossa on Biblioteca Nordicaksi nimetty pohjoismaalaisen kirjallisuuden osasto. Se sijaitsee varastohuoneessa. Oikea paikka löytyy
helposti, mutta kansainvälisen kirjaston ovi on lukossa, eikä ovessa ole tietoa aukioloajoista.
Tiedustelen asiaa käytävän toisella puolella sijaitsevasta espanjalaisesta kirjastosta. Kielimuuri
vaikeuttaa keskustelua, mutta saan tietää, että kansainvälinen kirjasto on ollut pitkään suljettu koronan
vuoksi.
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Suomelassa on arviolta 6 000 ja seurakuntakodissa noin 4 500 kirjaa.
Kirjat ovat pääosin lahjoituksia. Tasainen kirjavirta
on taattu, sillä suomalaiset tuovat mukanaan kirjoja, joita he eivät halua enää viedä takaisin Suomeen.
Pitkään alueella asuneet suomalaiset lahjoittavat toisinaan koko kotikirjastonsa muuttaessaan takaisin
Suomeen. Kovin kysyntä on uutuuskirjoille, etenkin
dekkareille.
Suomelan ja seurakuntakodin kirjastoissa ei ole
käytössä kirjastojärjestelmää, kirjastoluokitusta, hakutoimintoja, kokoelmapolitiikkaa, vuosibudjettia
tai muita ammattimaisen kirjaston tunnusmerkkeKIRJAT LAHJOITUKSENA.

46

KIRJASTOLEHTI

2/2022

TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN.
KIRJASTONHOITAJA ANNIKA ILMOLA ON JÄRJESTÄNYT LÄMMINHENKISIÄ KONSERTTEJA.

Kirjastovirkailija tulee esihenkilöltä luvan saatuaan aukaisemaan oven ja pääsen kurkistamaan kirjastoon. Kirjasto näyttää hylätyltä, aivan kuin se olisi suljettu yllättäen. Hyllyillä ja pöydillä on runsaasti
suomalaisia kirjoja. Pienen kirjastotilan opasteet ovat
suomeksi ja kirjoja on kotoisasti myös Vaasan leipomon punaisissa kuljetuslaatikoissa.
Vuonna 2009 perustettu pohjoismaisen kirjallisuuden erityisosasto Biblioteca Nordica oli aktiivisessa käytössä koronapandemian alkamiseen asti. Kirjastossa on suhteellisen suuri suomalaisten kirjojen
kokoelma, jota on ylläpidetty vapaaehtoisten suomalaisten voimin. Nyt kirjaston suomalaisia kirjoja saa
lainaksi, jos erikseen pyytää espanjalaisen kirjaston
puolelta virkailijaa avaamaan oven.
Haluaisin tietää lisää Biblioteca Nordican ja koko
kansainvälisen kirjaston kohtalosta. Miksi kansainvälinen kirjasto on vielä kiinni, vaikka espanjalainen
kirjasto on jo auki? Virkailija kertoo, että suurempi ja useampia kieliryhmiä palveleva kansainvälinen
kirjasto on suunnitteilla muualle kaupunkiin. Suunnitelmat ovat vasta alkuvaiheessa, ja uuden kansainvälisen kirjaston avaaminen voi viedä vuosia. Vaivalloinen keskustelumme keskeytyy, kun virkailija
kiiruhtaa palvelemaan espanjalaisia asiakkaita.
VAPAAEHTOISTEN VOIMIN. Kansainvälinen kirjasto ei kuitenkaan ole ainoa paikka, josta lainataan
suomenkielisiä kirjoja. Los Bolichesin evankelis–luterilaisessa seurakuntakodissa ja suomalaisten jäsenyhdistyksessä Suomelassa on molemmissa pienet kirjastot, jotka ovat avoinna monta kertaa viikossa.
Fuengirolan suomalaiskirjastojen kantava voima
on vapaaehtoistyö. Keskustassa sijaitsevassa seurakuntakodissa kirjasto on kotoisasti kahvilapöytien
vieressä. Niistä kuuluu iloinen puheensorina. Pöydät
ovat täynnä ruokailevia ja kahvittelevia suomalaisia.
”Vapaaehtoiset saavat kahvia, pullaa ja hyvää
seuraa. Monista kirjaston asiakkaista tulee hyviä
tuttavia, joiden kanssa istutaan kahvilan pöydässä
juttelemassa”, sanoo pitkään seurakuntakodissa vapaaehtoistyötä tehnyt Pirjo Laurila.

|

ELÄMYKSELLISIÄ
TAPAHTUMIA

K AP U LA K I E RTO O N

1
MILLAISENA NÄET TULEVAISUUDEN
KIRJASTON?

  Kansainvälisessä
kirjastossa on paljon
kirjoja laatikoissa
lukittujen ovien takana. Kirjojen kohtalo
on vielä epäselvä.
  Kristiina Saaristo
on yksi Suomelan
kirjaston vapaaehtoistyöntekijöistä.

jä. Silti toiminta sujuu hyvin vuosikymmenten kokemuksella. Suomelassa yhdistyksen jäsenkortti toimii
kirjastokorttina. Vihkoon merkitään jäsenkortin numero ja kirjan nidetunnus.
Seurakuntakodissa koronan alkaessa luovuttiin
lainauksen kirjanpidosta kokonaan, jotta kontaktit
saatiin pidettyä mahdollisimman vähäisenä. Lainaus
perustuu luottamukseen siitä, että kirjat palautetaan.
Laina-aikaakaan ei ole tarkkaan määritelty.
”Kynnys lukemiselle on niin matala, että sitä ei
ole ollenkaan”, sanoo seurakuntakodin kirjaston vapaaehtoisena työskentelevä Marja-Liisa Halonen.

”Kirjastojen tilat ovat kauppakeskusten tai
monitoimirakennusten yhteydessä olevia
pieniä tiloja, joissa asiakkailla on mahdollisuus käyttää nettiä erilaisin laittein sekä
mahdollisuus osallistua elämyksiä tuottaviin
maksuttomiin tapahtumiin. Kirjastoissa
järjestetään täsmäopastuksia verkossa ja
livenä. Palvelut siirtyvät enenevässä määrin
nettiin, jolloin fyysinen paikka toimii lähinnä
logistiikka- ja infopisteenä.”

2

MIKÄ ON MIELEENPAINUVIN TAPAHTUMA,

Fuengirolassa näkee miten
suomalaiset arvostavat kirjastoa. Jos sellaista ei ole,
se perustetaan vapaaehtoisten voimin. Fuengirolassa
vapaaehtoiset ovat vuosien ajan pyörittäneet peräti
kolmea kirjastoa, kun nyt suljettu Biblioteca Nordica
lasketaan mukaan.
Vaikka tulevaisuudessa kaupunkiin rakennettaisiin uusi kattavampi ja ammattimaisesti hoidettu
kansainvälinen kirjasto osana espanjalaista kirjastoverkkoa, se tuskin vähentää seurakuntakodin ja Suomelan kirjastojen kysyntää.
Vuosikymmeniä jatkunut toiminta säilyy niin
kauan kuin vapaaehtoisia riittää ja matkailijoiden kirjalahjoitukset jatkuvat. Hyvät aukioloajat ja sijainti sekä kiinnostava kirjakokoelma takaavat sen, että
kirjastot ovat jatkossakin keskeinen osa suomalaisyhteisön elämää.  
TOIMINTA JATKUU.

JOTA OLET OLLUT MUKANA JÄRJESTÄMÄSSÄ?

”Ogeli-live-tapahtumasarja Helsingin Oulunkylän kirjastossa. Olemme saaneet monia
loistavia muusikoita esiintymään ja ilahduttamaan asiakkaitamme. Jokainen kerta on
ollut mieleenpainuva ja lämminhenkinen
tilaisuus.”

3

  Annika Ilmola työskentelee kirjastonhoitajana Helsingin
kaupunginkirjastossa.

MITÄ KIRJOJA YÖPÖYDÄLTÄSI LÖYTYY TÄLLÄ
HETKELLÄ?

”Markku Vierulan Löydä kilpailuetusi,
Gaudeamus-kustantamon Älykäs huominen ja
Diane Ahlquistin Moon spells.”

Seuraava kapula menee Helsingin kaupunginkirjaston Tiina Pyreelle:
1. Mikä työssäsi on yllättänyt sinua eniten?
2. Mistä palvelusta et halua kirjastojen koskaan luopuvan?
3. Mitä haluaisit työssäsi vielä oppia?
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MIKÄ ON SUOMEN
KIRJASTOSEURA?
 Olemme järjestö, joka kokoaa
yhteen kirjastojen ammattilaiset ja
kirjastojen ystävät.
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 Tuotamme tietoa kirjastoista ja
viemme viestiä kuntien ja valtion
päättäjille.

TILEHTI

 Kehitämme alan ammattilaisten
osaamista. Järjestämme esimerkiksi
joka toinen vuosi Kirjastopäivät.
 Lennätämme kirjastoalan ihmisiä
maailmalle ottamaan oppia ja
opettamaan.
 Julkaisemme Kirjastolehteä.
 Teemme inspiroivaa sisältöä
sosiaaliseen mediaan.

http://suomenkirjastoseura.fi/

 Jäsenemme ovat kirjastojen
ammattilaisia ja asiakkaita. Seuraan
voi liittyä kuka tahansa kirjastoista
kiinnostunut. Useimmat ovat
henkilöjäseniä, mutta myös yhteisöt
ovat tervetulleita.

näin neuvottele
paremman

KIEK

NUS

KOIL

TAA

IJA

LUKE

+ PRO

TUT
KIJA
MAR
IA

NURA FARAH
SOMALIAN KUVAAJA

OUTO
KEV ÄT

Musiik ki on
vanh eMpaa
kuin puhe,
sano o
se-yht yeen
yari.

+ P RO - LI I T E

ILMASTOAHDIS
TUS
TUKEA KIRJASTOSTA

+ PRO-LIITE

MAA

KIRJAS

N

YKSI
VUO

TYISE

SIMA

KIRJAS
TO
KULLA

R O O L IK-IRJA
STO
MALLI

MITÄ KIRJASTOISSA TAPAHTUI
KUN OVET ISKETTIIN KIINNI?

Lehti 1/2
O20

LEHTI

TOMMI
K IN NU .NE. N:
" K Y.L. L A. .
E L A.M. A N
PI TA I S I
K I VA LT A
T UN T U A ."

+ PRO-LIITE

5/2O20

KIRJAS

TO

| ILMASTOKRIISI

HAAST
AA KIRJAI

LIJAT

| TEATTERIA KIRJAS

TOSSA

| KIRJASTOJEN KUMM

+ PRO-L

LEH

-LII

TI 4
/2

O20

KIRJASTOJEN
OSI
KORONAVU

ON
LUKUTAITO
IHMISOIKEUS

TUTKIJA
KANG MATTI
AS KOSK

DIGILU I:
MULLISKEMINEN
KIRJALL TA| A
ISUUDEN

KIRJASTO

HIMOLUKIJA

LEHTI

1/2O21

A-KIRJAIMES
ALOITTI KIRJASTON

| KIRJALLISUUDESTA

INNOSTUNEI

TURVAPAIKA
KIRJAILIJA SAI

TA

DEN KULTT
UURIL

N SUOMESTA

| UUDET PALSTAT

KAUNO & TIETO

+ PRO-LIITE

EHTI JA
KIRJAS

TOALA

N AMMA
TTILEH

TI

TOT

N KIRJ
ASTO

KSU

N
5 EURO
A

HEN
KIL

Ö
E-KIR
JA EI
VETO
KAI SAD
A PAPP
INM
I
AAH
AN

t

palKan

ETUJA
JÄSENILLE

KA APIN
KAUTTA

O
PIKKUK IRJAST
NOKIAL AINEN
NVÄLIS EEN
AA
KANSAI
INNOST
KUULUU
TOON, JOKA
AN
VERKOS
LUKEMA
NAAPU RUSTOA

LEHTI 2/2O21

| KIRJALLISUUDESTA

INNOSTUNEIDEN

KULTTUURILEHTI

JA KIRJASTOALA

 Saat viisi kertaa vuodessa
ilmestyvän Kirjastolehden.
 Voit hakea meiltä apurahoja
ammatillista kehittymistä ja
opintomatkoja varten.
 Saat alennusta koulutuksista ja
Kirjastopäivistä.
 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
 Voit hakea mukaan seuran
mentorointiohjelmaan.
 Pääset mukaan seuran työryhmiin,
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä,
Nuortenkirjastoryhmä jne.).
 Saat ajankohtaista tietoa
kirjastoalan kehityksestä.
 Joukkovoimaa: mitä enemmän
meitä on, sitä vaikuttavampia olemme.

@kirjastoseura

Liity jäseneksi osoitteessa:
http://suomenkirjastoseura.fi/liity
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http://fb.com/kirjastoseura

Suomen kirjastoseura
Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki
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